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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОЈ 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ, ОСПО СО БЉА ВА ЊУ И 

ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ИН ВА ЛИ ДА

Про гла ша вам За ко н о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји,
оспо со бља ва њу и за по шља ва њу ин ва ли да, ко ји је На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Се дам на е стој
сјед ни ци, одр жа ној 4. апри ла 2012. го ди не, а Ви је ће на ро -
да 17. апри ла 2012. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За -
ко ном о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу
и за по шља ва њу ин ва ли да ни је угро жен ви тал ни на ци о нал -
ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-1171/12 Пред сјед ник
19. апри ла 2012. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОЈ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ, 
ОСПО СО БЉА ВА ЊУ И ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ИН ВА ЛИ ДА

I - ОСНОВ НА ОД РЕД БА

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пра ва, усло ви и по сту пак про -
фе си о нал не ре ха би ли та ци је, оспо со бља ва ња и за по шља ва -
ња ли ца са ин ва ли ди те том и сма ње ном рад ном спо соб но -
шћу (у да љем тек сту: ин ва ли ди), осни ва ње ор га ни за ци ја и
дје лат ност уста но ва, при вред них дру шта ва и дру гих ор га ни -
за ци ја ко је се ба ве про фе си о нал ном ре ха би ли та ци јом и за -
по шља ва њем ин ва ли да, под оп штим и по себ ним усло ви ма.

II - ИН ВА ЛИ ДИ ТЕТ И СМА ЊЕ НА РАД НА 
СПО СОБ НОСТ

Члан 2.

(1) Ин ва лид, у скла ду са овим за ко ном, је сте сва ко ли -
це код ко јег по сто ји тје ле сно, чул но или мен тал но оште ће -
ње и мен тал на ре тар да ци ја, ко ја за по сље ди цу има трај ну
или при вре ме но, на нај ма ње 12 мје се ци, сма ње ну мо гућ -
ност ра да и за до во ља ва ња лич них по тре ба у сва ко днев ном
жи во ту.

(2) Ин ва лид сма ње них рад них спо соб но сти је ли це чи -
ји ин ва ли ди тет, у од но су на спо соб но сти ли ца без ин ва ли -
ди те та јед на ке или слич не жи вот не до би, јед на ког или
слич ног обра зо ва ња, у јед на ким или слич ним усло ви ма ра -
да, на јед на ким или слич ним по сло ви ма, има за по сље ди -
цу трај ну или при вре ме но, на нај ма ње 12 мје се ци, сма ње -
ну мо гућ ност рад ног оспо со бља ва ња и за по сле ња на тр -
жи шту ра да, под оп штим усло ви ма.

(3) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ин ва ли дом се мо же
сма тра ти и ли це са ин ва ли ди те том чи ји је рад ни учи нак у
гра ни ца ма оче ки ва ног, ако се на осно ву сма ње них ствар -
них и про ци је ње них оп штих спо соб но сти та квог ли ца
оције ни да је то у ин те ре су очу ва ња ње го вих тје ле сних,
чул них и мен тал них спо соб но сти.

Члан 3.

У скла ду са од ред ба ма чла на 2. овог за ко на, ин ва лид
сма ње них рад них спо соб но сти је ли це:

а) ко је је оства ри ло пра во на до да так за по моћ и ње гу
дру гог ли ца у скла ду са про пи си ма о со ци јал ној за шти ти,

б) са сма ње ном рад ном спо соб но шћу, у скла ду са про -
пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу,

в) са ин ва ли ди те том у скла ду са про пи си ма о за шти ти
вој них и ци вил них ин ва ли да ра та и

г) са ин ва ли ди те том ста ри је од 21 го ди ну, ко је пра во на
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју или рад не мо же оства ри -
ти пре ма про пи си ма из т. а) до в) овог чла на.

Члан 4.

У при мје ни овог за ко на ни јед но ли це не мо же би ти
дис кри ми ни са но због: ра се, бо је ко же, по ла, је зи ка, ре ли -
ги је, по ли тич ког или дру гог ми шље ња и опре дје ље ња, ет -
нич ке или со ци јал не при пад но сти или по ри је кла, имов ног
ста ња, члан ства или неч лан ства у син ди ка ту, по ли тич кој
ор га ни за ци ји или удру же њу, као и ста ња фи зич ког или
мен тал ног здра вља, ако усло ви по сла то до зво ља ва ју, или
би ло ко је дру ге окол но сти ко ја ни је у скла ду са прин ци пом
рав но прав но сти гра ђа на пред за ко ном.

Члан 5.

(1) Дис кри ми на ци ја ли ца из чла на 4. овог за ко на мо же
би ти не по сред на и по сред на.

(2) Не по сред на дис кри ми на ци ја, у сми слу овог за ко на,
је сте сва ко по сту па ње узро ко ва но не ким од осно ва из чла -
на 4. овог за ко на ко јим се ли це ко је тра жи за по сле ње, као
и рад ник ста вља у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на дру га
ли ца у ис тој или слич ној си ту а ци ји.

(3) По сред на дис кри ми на ци ја, у сми слу овог за ко на,
по сто ји ка да од ре ђе на, на из глед не у трал на од ред ба, пра ви -
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ло или прак са ста вља или би ста ви ла у не по вољ ни ји по ло -
жај у од но су на дру га ли ца ли це ко је тра жи за по сле ње, као
и рад ни ка, због од ре ђе не осо би не, ста ту са, опре дје ље ња
или убје ђе ња из чла на 4. овог за ко на.

III - ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА И 
ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ

Члан 6.

(1) Под про фе си о нал ном ре ха би ли та ци јом и оспо со -
бља ва њем под ра зу ми је ва ју се по ступ ци и рад ње по треб не
за оспо со бља ва ње ин ва ли да за при ја шњи или од го ва ра ју ћи
но ви по сао, са ци љем да се очу ва ње го ва рад на и оп шта
спо соб ност.

(2) Про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја и оспо со бља ва ње
об у хва та сље де ће мје ре и ак тив но сти:

а) утвр ђи ва ње пре о ста лих рад них и оп штих спо соб но -
сти,

б) про фе си о нал но ин фор ми са ње, са вје то ва ње и про цје -
ну про фе си о нал них мо гућ но сти,

в) ана ли зу тр жи шта ра да, мо гућ ност за по шља ва ња и
укљу чи ва ња у рад,

г) про цје ну мо гућ но сти из во ђе ња, раз во ја и уса вр ша ва -
ња про гра ма про фе си о нал ног оспо со бља ва ња,

д) рад но оспо со бља ва ње, до ква ли фи ка ци ју, пре ква ли -
фи ка ци ју и про гра ме за одр жа ва ње и уса вр ша ва ње рад них
и рад но-со ци јал них вје шти на и спо соб но сти у пе ри о ду до
за по шља ва ња,

ђ) ин фор ми са ње и са вје то ва ње о по моћ ној тех но ло ги ји
у уче њу и ра ду,

е) по је ди нач не и за јед нич ке про гра ме за уна пре ђи ва ње
рад но-со ци јал не укљу че но сти у за јед ни цу,

ж) са вје то дав не при је дло ге о при мје ни раз ли чи тих тех -
но ло ги ја и тех ни ка у уче њу и ра ду, уз про цје ну мо гућ но сти
при мје не,

з) прет про фе си о нал но уче ње, пла ни ра ње и при мје ну
ода бра не тех но ло ги је,

и) раз вој мо ти ва ци је и оспо со бља ва ње ли ца са ин ва ли -
ди те том у ко ри шће њу ода бра не тех но ло ги је,

ј) тех нич ку по моћ, по др шку, пра ће ње и про цје ну ре зул -
та та и

к) ин фор ми са ње и по др шку у из во ри ма фи нан си ра ња.

Члан 7.

(1) Про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја и оспо со бља ва ње
спро во ди се под оп штим и по себ ним усло ви ма.

(2) Про фе си о нал ном ре ха би ли та ци јом и оспо со бља ва -
њем под оп штим усло ви ма сма тра се ре ха би ли та ци ја и
оспо со бља ва ње ко ја се ор га ни зу је и из во ди у си сте му
обра зо ва ња.

(3) Про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја и оспо со бља ва ње
под по себ ним усло ви ма из во ди се у уста но ва ма за про фе -
си о нал ну ре ха би ли та ци ју (у да љем тек сту: Уста но ва), по
при ла го ђе ним или по себ ним про гра ми ма ако је то по треб -
но због вр сте и те жи не ин ва ли ди те та или успје шно сти ре -
ха би ли та ци о ног про це са.

Члан 8.

(1) Тра ја ње про фе си о нал не ре ха би ли та ци је и оспо со -
бља ва ња за ви си од рад не спо соб но сти и сло же но сти ње ног
ор га ни зо ва ња и из во ђе ња.

(2) Прак тич ни дио оспо со бља ва ња за рад у то ку про фе -
си о нал не ре ха би ли та ци је из во ди се у ор га ни за ци ји Уста -
но ве.

Члан 9.

(1) Про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и оспо со бља ва ње
из чла на 6. став 1. овог за ко на за по сле ном ин ва ли ду
обезбје ђу је по сло да вац, а не за по сле ном За вод за за по шља -
ва ње Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За вод).

(2) Су бјек ти из ста ва 1. овог чла на за кљу чу ју уго вор о
про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и оспо со бља ва њу са
Уста но вом.

(3) Уго вор из ста ва 2. овог чла на оба ве зно са др жи:

а) опис мје ра и ак тив но сти, од но сно опис по сла и по је -
ди них опе ра ци ја,

б) на чин прак тич ног и те о риј ског из во ђе ња мје ра и ак -
тив но сти,

в) тра ја ње уго во ра,

г) по треб на сред ства и

д) дру ге усло ве за спро во ђе ње по је ди них мје ра и ак тив -
но сти.

Члан 10.

Ин ва лид до при но си сво јој про фе си о нал ној ре ха би ли -
та ци ји и за по шља ва њу:

а) бри гом о свом шко ло ва њу и струч ном оспо со бља ва -
њу, за ви сно од сво јих мо гућ но сти, скло но сти и спо соб но -
сти,

б) при ја вом на оглас о за по шља ва њу за по сло ве за ко је
ис пу ња ва пред ви ђе не усло ве и ко је је у ста њу да оба вља,
те при хва та њем по ну ђе ног за по сле ња на та квим по сло ви -
ма,

в) по што ва њем рад не и тех но ло шке ди сци пли не то ком
струч ног оспо со бља ва ња и ра да,

г) са рад њом о пи та њи ма струч ног оспо со бља ва ња и
ра да са ље ка ром, де фек то ло гом, пси хо ло гом, со ци јал ним
рад ни ком, прав ни ком, тех но ло гом и не по сред но над ре ђе -
ним рад ни ком,

д) при хва та њем оправ да не по ну де про мје не по сла, од -
но сно рас по ре да на дру ге од го ва ра ју ће по сло ве због пре -
стан ка по тре бе или не мо гућ но сти оба вља ња до та да шњих
по сло ва и

ђ) струч ним оспо со бља ва њем то ком ра да, по по тре би и
до ква ли фи ка ци јом и пре ква ли фи ка ци јом, ра ди за др жа ва -
ња за по сле ња.

IV - УСТА НО ВА ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ

Члан 11.

(1) Уста но ва за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју је јав на
уста но ва осно ва на у свр ху про цје не про фе си о нал них мо -
гућ но сти ин ва ли да, ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња про фе си -
о нал не ре ха би ли та ци је и оспо со бља ва ња.

(2) Уста но ву мо гу осно ва ти Ре пу бли ка Срп ска (у да -
љем тек сту: Ре пу бли ка) и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

(3) Уста но ва мо ра ис пу ња ва ти усло ве за рад ко ји се од -
но се на про стор, опре му и струч ност рад ни ка.

(4) Ми ни стар ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те (у
да љем тек сту: ми ни стар), уз при ба вље но ми шље ње ми ни -
стра про свје те и кул ту ре, пра вил ни ком про пи су је усло ве
из ста ва 3. овог чла на.

(5) Ко ми си ја ко ју име ну је ми ни стар утвр ђу је ис пу ње -
ност усло ва из ста ва 3. овог чла на и пред ла же до но ше ње
рје ше ња о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти усло ва.

(6) На до но ше ње про гра ма обра зо ва ња и оспо со бља ва -
ња ин ва ли да, одо бре ња за из во ђе ње про гра ма, на став ни ке
и јав не ис пра ве ко је се из да ју на кон за вр шет ка обра зо ва ња
при мје њу ју се про пи си ко ји уре ђу ју област обра зо ва ња од -
ра слих.

Члан 12.

(1) Дје лат но сти Уста но ве су да:

а) вр ши про цје ну про фе си о нал них мо гућ но сти ин ва ли -
да,

б) пред ла же мје ре и ак тив но сти ко је ће се спро во ди ти
као дио про фе си о нал не ре ха би ли та ци је,

в) ор га ни зу је про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и оспо -
со бља ва ње ин ва ли да,

г) спро во ди про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и оспо со -
бља ва ње под по себ ним усло ви ма и

д) оба вља и дру ге по сло ве у ве зи са про це сом про фе -
си о нал не ре ха би ли та ци је и оспо со бља ва ња.

2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 37 27.04.2012.



(2) О спро ве де ној про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји
Уста но ва из да је јав ну ис пра ву.

Члан 13.

(1) Сред ства за рад Уста но ве обез бје ђу ју осни вач и
Фонд за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње
ин ва ли да (у да љем тек сту: Фонд).

(2) Уста но ва мо же оства ри ти при хо де и пру жа њем уго -
во ре них услу га ко ри сни ци ма, про да јом про из во да на ста -
лих у то ку про фе си о нал не ре ха би ли та ци је и од по кло на и
ле га та.

Члан 14.

Ор га ни Уста но ве су:

а) управ ни од бор,

б) ди рек тор и

в) струч ни од бор.

Члан 15.

(1) Управ ни од бор Уста но ве је ор ган упра вља ња.

(2) Број и са став чла но ва управ ног од бо ра Уста но ве
утвр ђу је се ак том о осни ва њу или ста ту том.

(3) Пред сјед ни ка и чла но ве управ ног од бо ра Уста но ве
име ну је осни вач.

(4) Ман дат чла но ва управ ног од бо ра Уста но ве тра је че -
ти ри го ди не.

(5) Усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва ли це ко је се име ну је
у управ ни од бор про пи су ју се ста ту том Уста но ве.

Члан 16.

(1) Управ ни од бор Уста но ве оба вља сље де ће по сло ве:

а) до но си ста тут Уста но ве уз са гла сност осни ва ча,

б) усва ја дру га оп шта ак та,

в) раз ма тра и усва ја из вје штај о по сло ва њу, по лу го ди -
шњи и го ди шњи об ра чун Уста но ве, уз са гла сност над ле -
жног ми ни стар ства, ако је осни вач Ре пу бли ка,

г) до но си го ди шњи план и про грам ра да Уста но ве, уз
са гла сност осни ва ча,

д) до но си фи нан сиј ски план Уста но ве, уз са гла сност
осни ва ча,

ђ) од лу чу је о ко ри шће њу сред ста ва у скла ду са за ко ном
и ста ту том Уста но ве и

е) вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и ста ту том
Уста но ве.

(2) На чин ра да, као и дру га пи та ња ко ја се од но се на
рад управ ног од бо ра, уре ђу ју се ста ту том Уста но ве.

Члан 17.

(1) Ди рек тор Уста но ве је ор ган ру ко во ђе ња.

(2) Ди рек то ра Уста но ве име ну је осни вач, на кон спро ве -
де ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је.

(3) Усло ви ко је мо ра да ис пу ња ва ли це ко је се име ну је
за ди рек то ра про пи су ју се ста ту том Уста но ве.

(4) Ди рек тор Уста но ве име ну је се на пе ри од од че ти ри
го ди не, с тим да мо же би ти раз ри је шен и при је ис те ка вре -
ме на на ко је је име но ван.

Члан 18.

Ди рек тор Уста но ве оба вља сље де ће по сло ве:

а) пред ста вља и за сту па Уста но ве и од го во ран је за за -
ко ни тост ра да Уста но ве,

б) ор га ни зу је рад и по сло ва ње Уста но ве,

в) ру ко во ди ра дом струч не слу жбе Уста но ве,

г) из вр ша ва од лу ке управ ног од бо ра,

д) до но си акт о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста, уз са гла сност над ле жног ми ни стар -
ства, ако је осни вач Ре пу бли ка, и

ђ) вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и ста ту том
Уста но ве.

Члан 19.

(1) Струч ни од бор оба ве зно се осни ва у Уста но ви ако је
број ин ва ли да ко ји се оспо со бља ва ју или ра де ве ћи од 15.

(2) Дје ло круг, име но ва ње и са став струч ног од бо ра
одре ђу је се ак том о осни ва њу или ста ту том.

(3) Рад струч ног од бо ра је за тво рен за јав ност ка да се
рас пра вља о лич ним ства ри ма ин ва ли да, као и у слу ча је ви -
ма утвр ђе ним ста ту том.

Члан 20.

Про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и оспо со бља ва ње ин -
ва ли да, осим Уста но ве, мо же да ор га ни зу је и из во ди сред -
ња шко ла или дру го прав но ли це ко је ис пу ња ва усло ве
про пи са не чла ном 11. став 3. овог за ко на.

V - ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ И РАД ИН ВА ЛИ ДА

Члан 21.

(1) Ин ва лид има пра во на за по шља ва ње на тр жи шту
ра да под оп штим или по себ ним усло ви ма.

(2) Пра во на за по шља ва ње на тр жи шту ра да под оп -
штим усло ви ма ин ва лид оства ру је по сред ством За во да,
аген ци ја и са мо стал но, под усло ви ма утвр ђе ним про пи си -
ма ко ји ма је уре ђе но по сре до ва ње при за по шља ва њу без
при ла го ђа ва ња по сло ва, рад ног мје ста или по сло ва и рад -
ног мје ста.

(3) Пра во на за по шља ва ње под по себ ним усло ви ма
има ју ин ва ли ди из чла на 2. овог за ко на са нај ма ње 40% ин -
ва лид но сти, ли ца са нај ма ње 70% тје ле сног оште ће ња и
ли ца са ла ком и умје ре ном мен тал ном ре тар да ци јом.

(4) Ин ва лид ност и тје ле сно оште ће ње из ста ва 3. овог
чла на утвр ђу је се у скла ду са про пи си ма о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу, про пи си ма о со ци јал ној за шти ти,
про пи си ма о вој ним и ци вил ним ин ва ли ди ма ра та.

Члан 22.

Пра во на за по шља ва ње, у сми слу овог за ко на, има ин -
ва лид код ко га је утвр ђе на сма ње на рад на спо соб ност, а ко -
ји је у по ступ ку про фе си о нал не ре ха би ли та ци је рад но
оспо со бљен.

Члан 23.

(1) Сред ства за за по шља ва ње ин ва ли да обез бје ђу ју:

а) за ин ва ли де у рад ном од но су - при вред но дру штво,
од но сно ор ган или ор га ни за ци ја и дру го фи зич ко и прав но
ли це, код ко јег је ин ва лид био у рад ном од но су на дан
утвр ђи ва ња сма ње не рад не спо соб но сти и

б) за ин ва ли де ко ји се на дан утвр ђи ва ња сма ње не рад -
не спо соб но сти ни су на ла зи ли у рад ном од но су - Ре пу бли -
ка, је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на чи јем се под руч ју на -
ла зи пре би ва ли ште ин ва ли да, Фонд, За вод и Фонд за пен -
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

(2) Ви си ну и на чин обез бје ђе ња сред ста ва и дру ге ме -
ђу соб не од но се ови су бјек ти уре ђу ју уго во ром са су бјек ти -
ма ко ји за по шља ва ју ин ва ли де.

Члан 24.

У фи нан си ра њу за по шља ва ња ин ва ли да мо гу уче ство -
ва ти и дру ги прав ни су бјек ти, као и гра ђа ни.

Члан 25.

(1) За по шља ва њем ин ва ли да под по себ ним усло ви ма
сма тра се оба ве зно за по шља ва ње ин ва ли да у ре пу блич ким
ор га ни ма упра ве, ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве, ор га ни ма
пра во су ђа, јав ним уста но ва ма и фон до ви ма, те јав ним
пред у зе ћи ма ко ја ни су осно ва на за за по шља ва ње ин ва ли да
у скла ду са овим за ко ном.

(2) За по шља ва ње под по себ ним усло ви ма је и за по -
шља ва ње у при вред ном дру штву или за штит ној ра ди о ни -
ци, осно ва ним ра ди за по шља ва ња ин ва ли да ко ји се на
осно ву рад них и оп штих спо соб но сти не мо гу за по сли ти
на отво ре ном тр жи шту ра да или одр жа ти сво је за по сле ње
уз при мје ну олак ши ца из чла на 46. овог за ко на.

(3) За по шља ва њем под по себ ним усло ви ма сма тра се и
са мо за по шља ва ње, од но сно осни ва ње при вред ног дру -
штва и оба вља ње са мо стал не дје лат но сти.
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Члан 26.

(1) Ор га ни и дру га ли ца из чла на 25. став 1. овог за ко -
на ду жни су да на од го ва ра ју ћем рад ном мје сту, пре ма вла -
сти том из бо ру, у од го ва ра ју ћим рад ним усло ви ма има ју на
сва ких 16 за по сле них нај ма ње јед ног за по сле ног ин ва ли да.

(2) По сло да вац ко ји под ли је же оба ве зи из ста ва 1. ово -
га чла на, а ни је ис пу нио ту оба ве зу, ду жан је да сва ког мје -
се ца при ли ком ис пла те пла та упла ћу је на ра чун јав них
при хо да Ре пу бли ке по се бан до при нос у ви си ни 0,2% од
испла ће не мје сеч не бру то пла те свих за по сле них.

Члан 27.

(1) По сло дав ци ко ји не под ли је жу оба ве зи за по шља ва -
ња ин ва ли да мо гу за по шља ва ти та ли ца на од го ва ра ју ће
по сло ве у скла ду са овим за ко ном и по том осно ву оства -
ри ти од ре ђе не сти му лан се и олак ши це.

(2) По сло да вац из ста ва 1. овог чла на ду жан је, осим
ако има за по слен број ин ва ли да из чла на 26. ста ва 1. овог
за ко на, сва ког мје се ца при ли ком ис пла те пла та упла ћи ва ти
на ра чун јав них при хо да Ре пу бли ке по се бан до при нос у
ви си ни 0,1% од из но са ис пла ће не мје сеч не бру то пла те
свих за по сле них.

(3) Кон тро лу упла те до при но са из чла на 26. став 2.
овог за ко на и ста ва 2. овог чла на вр ши По ре ска упра ва Ре -
пу бли ке Срп ске.

(4) Уко ли ко по сло дав ци из ста ва 1. овог чла на за по сле
ин ва ли де, ду жни су да обез би је де усло ве за њи хов рад у
скла ду са за ко ном.

(5) Ми ни стар, уз ми шље ње ми ни стра здра вља и со ци -
јал не за шти те, пра вил ни ком уре ђу је рад на мје ста и по сло -
ве на ко ји ма, при за по шља ва њу ли ца са ин ва ли ди те том,
пред ност има ју ли ца са ве ћим про цен том ин ва лид но сти,
од но сно тје ле сног оште ће ња.

Члан 28.

(1) За по шља ва њем ин ва ли да под по себ ним усло ви ма
под ра зу ми је ва се за по шља ва ње у уста но ва ма и при вред -
ним дру штви ма ко ја су за те свр хе осно ва на у скла ду са
овим за ко ном.

(2) При вред ним дру штвом за за по шља ва ње ин ва ли да, у
сми слу овог за ко на, сма тра се при вред но дру штво у ко ме је
за по сле но нај ма ње 51% ин ва ли да из чл. 21. и 22. овог за ко -
на.

(3) При вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да у
свом са ста ву мо гу има ти ка па ци те те за смје штај за по сле -
них ин ва ли да.

(4) При вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да мо -
же осно ва ти: Ре пу бли ка, од но сно је ди ни це ло кал не са мо -
упра ве, при вред но дру штво, уста но ва, као и дру го прав но
и фи зич ко ли це.

(5) Стра на прав на и фи зич ка ли ца мо гу осни ва ти при -
вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да у скла ду са овим
за ко ном и про пи си ма ко ји ма су уре ђе на стра на ула га ња.

Члан 29.

(1) При вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да ду -
жно је да пра вил ни ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста обез би је ди за сту пље ност ин -
ва ли да у укуп ном бро ју рад ни ка у сра змје ри из чла на 28.
став 2. овог за ко на.

(2) На рад на мје ста од ре ђе на за ин ва ли де, у сми слу ста -
ва 1. овог чла на, при ма ју се ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из
чл. 21. и 22. овог за ко на, као и ин ва ли ди ко ји су упу ће ни на
за по сле ње на кон про фе си о нал не ре ха би ли та ци је.

Члан 30.

(1) При вред но дру штво из чла на 28. овог за ко на гу би
сти му лан се и олак ши це ако у то ку ра да не одр жа ва од нос за -
по сле них утвр ђен од ред бом чла на 28. став 2. овог за ко на.

(2) Фонд утвр ђу је чи ње ни це из ста ва 1. овог чла на, о
че му оба вје шта ва при вред но дру штво.

Члан 31.

(1) При вред но дру штво за по шља ва ин ва ли де без јав ног
огла ша ва ња по тре бе за рад ни ци ма.

(2) Уко ли ко за од ре ђе но рад но мје сто има ви ше ин ва ли -
да ко ји ис пу ња ва ју усло ве рад ног мје ста од бро ја из вр ши ла -
ца ко ји се при ма ју, пред ност утвр ђу је ор ган ко ји је упу тио
ин ва ли де, од но сно За вод, за ин ва ли де ко ји су не за по сле ни.

Члан 32.

(1) Ин ва ли ду ко ме је, с об зи ром на вр сту и сте пен ин -
ва лид но сти, бит но оте жан до ла зак на по сао у при вред но
дру штво, мо же се обез би је ди ти да по сао оба вља код ку ће,
ако су обез би је ђе ни усло ви за та кав рад.

(2) Оп штим ак том при вред ног дру штва бли же се утвр -
ђу ју усло ви за рад, у скла ду са ста вом 1. овог чла на.

Члан 33.

(1) Осим усло ва из чла на 28. став 2. овог за ко на, при -
вред но дру штво мо ра има ти од го ва ра ју ће про сто ри је,
опре му и од го ва ра ју ће ква ли фи ко ва не рад ни ке.

(2) Ми ни стар, уз при ба вље но ми шље ње ми ни стра про -
свје те и кул ту ре, пра вил ни ком уре ђу је усло ве из ста ва 1.
овог чла на.

(3) Рје ше ње о ис пу ња ва њу усло ва из ста ва 1. овог чла -
на до но си ди рек тор Фон да, на осно ву за хтје ва при вред ног
дру штва.

(4) На рје ше ње из ста ва 3. овог чла на мо же се из ја ви ти
жал ба ми ни стру у ро ку од 15 да на од при је ма рје ше ња.

Члан 34.

(1) Ра ди обез бје ђе ња дру штве ног ути ца ја на дје лат ност
при вред ног дру штва у из вр ша ва њу оба ве за пре ма ин ва ли -
ди ма и ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма ко је упу ћу ју ин ва ли де
на рад но оспо со бља ва ње и њи хо во за по шља ва ње, при -
вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да ду жно је да ста -
ту том пред ви ди уче шће ор га на и ор га ни за ци ја из чла на 23.
став 1. т. а) и б) овог за ко на у ра ду управ ног од бо ра, од но -
сно дру гог од го ва ра ју ћег ор га на тог при вред ног дру штва.

(2) Ра ди ве ће за шти те ин ва ли да ко ји су за по сле ни, при -
вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да ду жно је да ста -
ту том пред ви ди уче шће нај ма ње јед ног пред став ни ка ор га -
ни за ци ја ин ва ли да ор га ни зо ва них на ни воу Ре пу бли ке у
ра ду управ ног од бо ра, од но сно дру гог од го ва ра ју ћег ор га -
на тог при вред ног дру штва.

Члан 35.

(1) За штит на ра ди о ни ца осни ва се у свр ху за по шља ва -
ња и ра да ин ва ли да, као при вред но дру штво или Уста но ва.

(2) Ако се за штит на ра ди о ни ца осни ва као Уста но ва, на
ор га ни за ци ју и рад за штит не ра ди о ни це при мје њу је се за -
кон ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

Члан 36.

(1) За штит ну ра ди о ни цу мо гу по је ди нач но или за јед -
нич ки осно ва ти: је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, при вред но
дру штво, ор га ни за ци ја ин ва ли да, удру же ње по сло да ва ца,
син ди кат, ху ма ни тар на ор га ни за ци ја, вјер ска за јед ни ца
или дру го фи зич ко и прав но ли це.

(2) Ако су за штит ну ра ди о ни цу осно ва ла два или ви ше
осни ва ча, њи хо ва ме ђу соб на пра ва и оба ве зе уре ђу ју се ак -
том о осни ва њу или уго во ром.

Члан 37.

(1) У при вред ном дру штву и уста но ви мо же се осно ва -
ти по себ на ор га ни за ци о на је ди ни ца за за по шља ва ње ин ва -
ли да.

(2) Ор га ни за ци о на је ди ни ца за за по шља ва ње ин ва ли да
оства ри ће ста тус за штит не ра ди о ни це ако за по шља ва нај ма -
ње 51% ин ва ли да у од но су на уку пан број рад ни ка у рад ној
је ди ни ци, а нај ма ње пет ли ца са ин ва ли ди те том, те ако је ак -
том по сло дав ца осно ва на као по себ на об ра чун ска је ди ни ца.

(3) У слу ча ју да рад на је ди ни ца оства ри ста тус за штит -
не ра ди о ни це, на њу се при мје њу ју од ред бе овог за ко на ко -
је се од но се на сти му лан се и олак ши це за за по шља ва ње
ин ва ли да.

Члан 38.

(1) Рад ни цен тар је, у скла ду са овим за ко ном, јав на
уста но ва ко ја обез бје ђу је рад ин ва ли ди ма ко ји се не мо гу
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за по сли ти или одр жа ти за по сле ност под оп штим или по -
себ ним усло ви ма или у за штит ним ра ди о ни ца ма.

(2) На ор га ни за ци ју и рад рад ног цен тра при мје њу је се
за кон ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

(3) Ин ва ли дом из ста ва 1. овог чла на сма тра се ли це ко -
је не по сти же рад ни учи нак ве ћи од 50% при мје рен ње го -
вој до би, струч ној спре ми и усло ви ма ра да.

(4) Рад ни цен тар осни ва се и ра ди рад но-те ра пиј ских ак -
тив но сти у окви ру ха би ли та ци је и ре ха би ли та ци је ин ва ли да.

(5) Рад ни цен тар мо ра има ти за по сле но нај ма ње 80%
ин ва ли да у од но су на број ли ца у рад ном од но су.

(6) Рад ни цен тар мо ра за свој рад ис пу ња ва ти усло ве у
по гле ду про сто ра, опре ме и струч них рад ни ка.

(7) Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је усло ве из ста ва
6. овог чла на.

Члан 39.

(1) Рад ни цен тар мо гу осно ва ти Ре пу бли ка и је ди ни ца
ло кал не са мо у пра ве.

(2) Сред ства за рад рад ног цен тра обез бје ђу ју осни вач
и Фонд.

(3) Рад ни цен тар мо же при ма ти по кло не до ма ћих и
стра них фи зич ких и прав них ли ца.

Члан 40.

Упу ћи ва ње ин ва ли да на рад у рад ни цен тар вр ши се на
лич ни за хтјев ин ва ли да, за хтјев за кон ског за ступ ни ка, ста -
ра о ца или дру гог фи зич ког и прав ног ли ца.

Члан 41.

(1) За по шља ва њем под по себ ним усло ви ма ин ва ли да
сма тра се са мо за по шља ва ње, оба вља ње са мо стал не дје лат -
но сти и оба вља ње по љо при вред не дје лат но сти као је ди ног,
глав ног или до пун ског за ни ма ња.

(2) Ин ва лид из ста ва 1. овог чла на и ње гов по сло да вац
оства ру ју пра ва из овог за ко на под усло ви ма из чла на 54.
овог за ко на.

Члан 42.

Ин ва лид за сни ва рад ни од нос за кљу чи ва њем уго во ра о
ра ду или на дру ги на чин утвр ђен по себ ним про пи си ма, чи -
ме сти че сва пра ва и оба ве зе на осно ву рад ног од но са у
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си, дру гим
про пи си ма, ко лек тив ним уго во ром и пра вил ни ком о ра ду.

Члан 43.

(1) Од ред бе За ко на о ра ду ко је се од но се на рад ни ке са
про фе си о нал ном не спо соб но шћу за рад и са не по сред ном
опа сно шћу од на стан ка ин ва лид но сти при мје њу ју се и на
ин ва ли де из чл. 2. и 3. овог за ко на.

(2) От ка зни рок због пре стан ка рад ног од но са, утвр ђен
за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си, ин ва ли ду се до дат -
но уве ћа ва за мје сец да на, осим ако је за от каз од го вор но
то ли це.

(3) Ин ва лид има пра во на пла ће ни го ди шњи од мор за
сва ку ка лен дар ску го ди ну у скла ду са за ко ном ко јим се
уре ђу ју рад ни од но си и ко лек тив ним уго во ри ма.

(4) Ин ва лид мо же ра ди ти но ћу, пре ко вре ме но и у пре -
ра спо ре ђе ном рад ном вре ме ну у скла ду са оцје ном над ле -
жног ор га на ко ји је утвр дио ин ва лид ност и сма ње ну рад ну
спо соб ност.

(5) Но си лац обез бје ђе ња за по шља ва ња из чла на 23.
став 1. овог за ко на или дру го фи зич ко или прав но ли це мо -
же са по сло дав цем уго во ри ти усло ве при ла го ђа ва ња ин ва -
ли да за рад у ве зи са: рад ним мје стом, рад ним вре ме ном,
ду жи ном тра ја ња и на чи ном пра ће ња при ла го ђа ва ња,
струч ним над зо ром, оцје њи ва њем рад них спо соб но сти,
сно ше њем тро шко ва при ла го ђа ва ња и из но сом тих тро -
шко ва, те о дру гим ме ђу соб ним од но си ма.

VI - ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА О ЗА ПО СЛЕ НИМ ИН ВА ЛИ ДИ МА

Члан 44.

(1) О ин ва ли ди ма за по сле ним у скла ду са од ред ба ма
овог за ко на во ди се еви ден ци ја.

(2) Еви ден ци ју во ди Фонд.

(3) Ми ни стар пра вил ни ком уре ђу је са др жај и на чин во -
ђе ња еви ден ци ја.

Члан 45.

(1) По сло да вац је ду жан да Фон ду до ста вља сље де ће
по дат ке о ин ва ли ди ма ко ји су код ње га у рад ном од но су:

а) име, пре зи ме и адре су пре би ва ли шта,

б) дан за сни ва ња рад ног од но са,

в) до каз о ис пу ња ва њу усло ва из чл. 21. и 22. овог за -
ко на и

г) дан пре стан ка рад ног од но са.

(2) Сви ста ти стич ки по да ци, ин фор ма ци је о бро ју ли ца
ко ја оства ру ју пра ва по овом за ко ну, ко ји се при ку пља ју,
еви ден ти ра ју и об ра ђу ју у над ле жном ре пу блич ком ор га ну
и прав ном ли цу мо ра ју би ти при ка за ни по по лу.

(3) Рок до ста вља ња по да та ка из ста ва 1. овог чла на за
но во за по сле ног ин ва ли да је 30 да на од да на по чет ка ра да,
од но сно од да на пре стан ка рад ног од но са.

VII - ОЛАК ШИ ЦЕ И СТИ МУ ЛАН СИ ПРИ 
ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ИН ВА ЛИ ДА

Члан 46.

(1) По сло да вац ко ји за по шља ва ин ва ли да има пра во на
по ре ске олак ши це утвр ђе не по ре ским про пи си ма, пра во на
нов ча ни сти му ланс и на сти му ланс пред ви ђен по себ ним
уго во ром о за по шља ва њу ин ва ли да, скло пље ним са: Фон -
дом, Фон дом за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, над ле -
жном слу жбом со ци јал не за шти те, је ди ни цом ло кал не са -
мо у пра ве или са дру гим по сло дав цем.

(2) Сти му ланс из ста ва 1. овог чла на пред ви ђен по себ -
ним уго во ром по сло да вац ко ри сти за при ла го ђа ва ње рад -
ног мје ста и усло ва ра да, за ку по ви ну ма ши на, опре ме,
ала та или при бо ра по треб ног за за по шља ва ње ин ва ли да.

(3) Пра ва из ста ва 1. овог чла на по сло дав цу при па да ју
без об зи ра на то да ли је ин ва лид био прет ход но при ја вљен
у За во ду, у еви ден ци ји не за по сле них.

Члан 47.

При вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да, Уста -
но ва, за штит на ра ди о ни ца и рад ни цен тар осло ба ђа ју се
пла ћа ња по ре за и ца ри на у скла ду са по ре ским и ца рин -
ским про пи си ма.

Члан 48.

Сред ства оства ре на на осно ву осло ба ђа ња ца ри на и по -
ре за у сми слу чла на 47. овог за ко на при вред но дру штво за
за по шља ва ње ин ва ли да, Уста но ва, за штит на ра ди о ни ца и
рад ни цен тар во де по себ но у књи го вод ству, а та сред ства
се мо гу ко ри сти ти са мо у сље де ће свр хе:

а) за про ши ре ње ка па ци те та, као и за осни ва ње но вих
при вред них дру шта ва за рад но оспо со бља ва ње и за по -
шља ва ње ин ва ли да,

б) отва ра ње но вих рад них мје ста,

в) уво ђе ње но ве тех но ло ги је,

г) по бољ ша ње стан дар да ин ва ли да,

д) на осно ву со ли дар но сти ин ва ли да и

ђ) за рад ор га ни за ци ја ин ва ли да на ни воу Ре пу бли ке и
њи хо ве за јед нич ке ор га ни за ци је.

Члан 49.

При вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да, Уста -
но ва, за штит на ра ди о ни ца и рад ни цен тар пла ћа ју ко му -
нал не услу ге, так се и на кна де, те ле фон ске услу ге и тро -
шко ве елек трич не енер ги је под усло ви ма ко ји ва же за до -
ма ћин ства.

Члан 50.

(1) При вред но дру штво за за по шља ва ње ин ва ли да,
Уста но ва, за штит на ра ди о ни ца и рад ни цен тар об ра чу на ва -
ју и пла ћа ју до при но се на пла те за по сле них ин ва ли да и
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оста лих за по сле них рад ни ка у скла ду са про пи си ма ко ји ма
је уре ђе но пла ћа ње до при но са.

(2) Су бјек ти из ста ва 1. овог чла на има ју пра во на по -
врат сред ста ва упла ће них на име до при но са на пла те за по -
сле них ин ва ли да са нај ма ње 40% ин ва лид но сти, ли ца са
нај ма ње 70% тје ле сног оште ће ња и ли ца са ла ком и умје -
ре ном ре тар да ци јом.

Члан 51.

(1) Ор га ни и дру га прав на ли ца из чла на 25. став 1.
овог за ко на ду жни су да 20% сво јих по тре ба за про из во ди -
ма и про из вод ним услу га ма ко је про из во де и пру жа ју при -
вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да за до во ље од
ових при вред них дру шта ва, под усло ви ма ко ји вла да ју на
тр жи шту, а у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је јав не на бав ке.

(2) Обим по сло ва из ста ва 1. овог чла на ре гу ли ше се
уго во ром на по чет ку сва ке ка лен дар ске го ди не.

(3) Над зор над при мје ном ст. 1. и 2. овог чла на вр ши
бу џет ска ин спек ци ја Ми ни стар ства фи нан си ја.

Члан 52.

По сло да вац ко ји за по сли не за по сле ног ин ва ли да пре ма
од ред ба ма овог за ко на, осим по сло дав ца из чла на 25. ста -
ва 1. овог за ко на, има пра во на нов ча ни сти му ланс и вра ћа -
ње до при но са.

Члан 53.

(1) Под нов ча ним сти му лан сом под ра зу ми је ва ју се
сред ства ко ја да је Фонд по сло дав цу за за по шља ва ње ин ва -
ли да.

(2) Нов ча ни сти му ланс из ста ва 1. овог чла на од ре ђу је
се до ви си не го ди шњег до при но са упла ће ног на пла ту за -
по сле ног рад ни ка ко ји ра ди на истим по сло ви ма на ко је се
за по шља ва ин ва лид и одо бра ва се по сло дав цу при ли ком
за по шља ва ња ин ва ли да у скла ду са уго во ром за кљу че ним
из ме ђу по сло дав ца и Фон да.

(3) Нов ча ни сти му ланс ис пла ћу је се у ро ку од 30 да на
од да на под но ше ња за хтје ва, са оба ве зним при ло зи ма.

(4) Фонд је ду жан да у сред стви ма јав ног ин фор ми са -
ња до ступ ним гра ђа ни ма у Ре пу бли ци об ја ви на чин оства -
ри ва ња пра ва на нов ча ни сти му ланс.

Члан 54.

(1) Пра во на по врат до при но са има по сло да вац ко ји је
ис пла тио пла ту ин ва ли ду, об ра чу нао и упла тио до при но се
у скла ду са за ко ном.

(2) За хтјев за по врат до при но са по сло да вац под но си
Фон ду. Уз захтјев оба ве зно при ла же об ра чун до при но са са
по да ци ма о ин ва ли ди ма и о упла ће ним до при но си ма на
пла ту за та ли ца, за тим до каз да су за све рад ни ке упла ће -
ни ти до при но си, при мјер ке об ра чу на пла те ин ва ли да, а уз
за хтјев ко ји се под но си пр ви пут при ла жу се и до ка зи о за -
по шља ва њу и о ин ва ли ди те ту.

(3) По сло да вац мо же за хтјев за по врат до при но са под -
ни је ти по ис те ку мје се ца или тро мје сеч ја.

(4) До при нос се ре фун ди ра у ро ку од 30 да на од да на
под но ше ња за хтје ва.

(5) За хтјев из ста ва 2. овог чла на за прет ход ну го ди ну
мо же се под ни је ти нај ка сни је до кра ја пр вог квар та ла те ку -
ће го ди не.

(6) Мје сеч ни по врат до при но са из ста ва 1. овог чла на
за јед ног за по сле ног ин ва ли да од ре ђу је се нај ви ше у ви си -
ни упла ће них до при но са за дви је про сјеч не пла те у Ре пу -
бли ци из прет ход не го ди не.

(7) Фонд је ду жан да, уко ли ко са зна за не пра вил но сти
у об ра чу ну до при но са и вје ро до стој но сти при ло же них до -
ка за, о то ме оба ви је сти над ле жне ор га не.

Члан 55.

(1) При вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да,
Уста но ва и за штит не ра ди о ни це мо гу при ма ти по мо ћи и
по кло не у нов цу или ма те ри јал ним сред стви ма.

(2) На мје ну по мо ћи, од но сно по кло на од ре ђу је ди рек -
тор.

(3) По моћ и по кло ни у нов цу не сми ју се ко ри сти ти за
ис пла те рад ни ци ма ко је се пре ма про пи си ма о по ре зу сма -
тра ју до хот ком.

(4) По моћ и по кло не у нов цу или дру гим ма те ри јал ним
сред стви ма при вред на дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да,
Уста но ва и за штит не ра ди о ни це во де и ко ри сте као сред -
ства по себ не на мје не.

(5) Сред ства по себ не на мје не во де се на по себ ном ра -
чу ну.

(6) Ко ри сни ци сред ста ва по себ ног ра чу на из ста ва 1.
ово га чла на ду жни су да за сва ку фи нан сиј ску го ди ну до -
не су и Фон ду до ста ве фи нан сиј ски из вје штај о при хо ди ма
и рас хо ди ма сред ста ва по себ не на мје не.

(7) Нов ча на сред ства по себ не на мје не из ста ва 1. овог
чла на ко ја ни су утро ше на за на мје не из ста ва 2. овог чла на
мо ра ју се упла ти ти у Фонд.

Члан 56.

(1) Пра во на по ре ска и ца рин ска осло ба ђа ња и олак ши -
це пред ви ђе не ца рин ским и по ре ским про пи си ма, као и
пра ва и олак ши це пред ви ђе не овим за ко ном и дру гим про -
пи си ма, при па да ју ин ва ли ди ма ко ји оба вља ју са мо стал ну
дје лат ност, у сми слу по ре ских про пи са, те ли ци ма ко ја
оба вља ју по љо при вред ну дје лат ност као је ди но, глав но
или до пун ско за ни ма ње.

(2) Пра ва из ста ва 1. овог чла на при па да ју и ро ди те љу,
брач ном дру гу или дје те ту ко ји са тим ли цем за сну је рад -
ни од нос у свој ству рад ни ка или је ди ног осни ва ча при -
вред ног дру штва или са мо стал не рад ње, те ко ји пре ма том
ли цу ис пу ња ва оба ве зе по сло дав ца из рад ног од но са и у
ве зи са рад ним од но сом.

(3) Пра ва из ста ва 1. овог чла на при па да ју и ро ди те љу,
брач ном дру гу или дје ци ин ва ли да ко ја има ју ви ше од 15
го ди на и ли ци ма мла ђим од 65 го ди на ко ја оба вља ју по љо -
при вред ну дје лат ност као је ди но, глав но или до пун ско за -
ни ма ње и ко ја за ин ва ли да, као чла на до ма ћин ства, пла ћа -
ју оба ве зне до при но се на пла ту.

(4) По твр ду о ис пу ња ва њу усло ва из ст. 2. и 3. овог чла -
на, на за хтјев по сло дав ца и по љо при вред ни ка, из да је ор ган
ло кал не са мо у пра ве.

VI II - ФОНД ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ 
РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ И ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ 

ИН ВА ЛИ ДА

Члан 57.

(1) Фонд је јав на уста но ва ко ја вр ши овла шће ња ко ја се
од но се на спро во ђе ње про фе си о нал не ре ха би ли та ци је,
оспо со бља ва ња и за по шља ва ња ин ва ли да у Ре пу бли ци.

(2) Осни вач Фон да је Републикa.

(3) На ор га ни за ци ју и рад Фон да при мје њу је се за кон
ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

Члан 58.

Фонд оба вља по сло ве:

а) спро во ђе ња по ли ти ке раз во ја и уна пре ђи ва ња про -
фе си о нал не ре ха би ли та ци је и за по шља ва ња ин ва ли да,

б) фи нан си ра ња или су фи нан си ра ња су бје ка та из чла на
28. овог за ко на и рад них цен та ра,

в) ис пла те нов ча ног сти му лан са,

г) по вра та сред ста ва упла ће них до при но са,

д) су фи нан си ра ња про гра ма за одр жа ва ње за по сле но -
сти ин ва ли да,

ђ) су фи нан си ра ње про гра ма еко ном ске по др шке ин ва -
ли да,

е) над зо ра оства ри ва ња пра ва на нов ча ни сти му ланс и
ко ри шће ња дру гих сред ста ва Фон да и

ж) дру ге по сло ве пред ви ђе не Од лу ком о осни ва њу
Фон да и Ста ту том Фон да.

Члан 59.

Ста ту том и пра вил ни ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји
Фон да бли же се уре ђу ју по сло ви Фон да, ор га ни за ци ја ра -
да и дру га пи та ња од зна ча ја за рад Фон да.
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Члан 60.

Ор га ни Фон да су управ ни од бор и ди рек тор.

Члан 61.

(1) Управ ни од бор Фон да има се дам чла но ва, укљу чу ју -
ћи и пред сјед ни ка, и то та ко што: че ти ри чла на име ну је
осни вач на осно ву по ступ ка јав не кон ку рен ци је на при је -
длог над ле жног ми ни стар ства, по јед ног чла на име ну ју ве -
ћин ски ре пре зен та тив ни син ди кат Ре пу бли ке Срп ске, ве -
ћин ска ре пре зен та тив на ор га ни за ци ја по сло да ва ца Ре пу бли -
ке Срп ске и ве ћин ска ре пре зен та тив на асо ци ја ци ја ин ва лид -
ских ор га ни за ци ја осно ва них на ни воу Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Тра ја ње ман да та и дру га пи та ња у ве зи са ра дом
управ ног од бо ра де таљ ни је се уре ђу ју Ста ту том Фон да.

Члан 62.

Управ ни од бор Фон да:

а) до но си Ста тут Фон да уз са гла сност Вла де Ре пу бли -
ке Срп ске,

б) од лу чу је о по сло ва њу Фон да,

в) раз ма тра и усва ја из вје штај о по сло ва њу и го ди шњи
об ра чун Фон да,

г) до но си про грам ра да и фи нан сиј ски план Фон да,

д) од лу чу је о ко ри шће њу сред ста ва, у скла ду са за ко -
ном и Ста ту том Фон да и

ђ) вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не ак том о осни ва њу и
Ста ту том Фон да.

Члан 63.

(1) Ди рек тор ру ко во ди ра дом Фон да, пред ста вља и за -
сту па Фонд и од го во ран је за за ко ни тост ње го вог ра да.

(2) Ди рек то ра Фон да име ну је и ра зр је ша ва осни вач на
ман дат од че ти ри го ди не, уз прет ход но спро ве ден по сту пак
јав не кон ку рен ци је.

(3) Усло ви за име но ва ње ди рек то ра утвр ђу ју се Ста ту -
том Фон да.

Члан 64.

Сред ства за оства ри ва ње пра ва и рад Фон да обез бје ђу -
ју се из:

а) по себ ног до при но са про пи са ног чла ном 26. став 1. и
чла ном 27. став 2. овог за ко на,

б) бу џе та Ре пу бли ке Срп ске,

в) дру гих при хо да оства ре них на осно ву за ко на и дру -
гих про пи са и

г) по кло на и по мо ћи у нов цу до ма ћих и стра них прав -
них и фи зич ких ли ца.

Члан 65.

(1) Над зор над ко ри шће њем сред ста ва Фон да оба вља
управ ни од бор Фон да.

(2) Фонд је овла шћен да по зо ве ко ри сни ка сред ста ва
Фон да да, у ро ку ко ји не мо же би ти кра ћи од три рад на да на
ни ти ду жи од осам рад них да на, от кло ни гре шке у об ра чу ну
нов ча ног сти му лан са, те да уз за хтјев за одо бре ње сред ста ва
Фон да по дру гом осно ву при ло жи по себ не до ка зе.

(3) Ко ри сник сред ста ва Фон да ду жан је да Фон ду на -
док на ди ште ту ако је сред ства Фон да:

а) оства рио на осно ву не и сти ни тих или не тач них по да -
та ка или на дру ги про тив прав ни на чин, од но сно у ве ћем
оби му не го што му при па да ју и

б) ако је сред ства Фон да ко ри стио про тив но на мје ни
ра ди ко је су му одо бре на.

(4) Ко ри сник сред ста ва Фон да ду жан је да Фон ду вра -
ти сред ства сте че на без прав ног осно ва.

IX - НАД ЗОР

Члан 66.

(1) Над зор над за ко ни то шћу ра да и оп штих ака та Фон -
да и уста но ва вр ши Ми ни стар ство ра да и бо рач ко-ин ва -
лид ске за шти те.

(2) Над зор над струч ним ра дом Уста но ве, при вред ног
дру штва за за по шља ва ње ин ва ли да, рад ног цен тра и за -
штит не ра ди о ни це оба вља ми ни стар ство над ле жно за по -
сло ве со ци јал не за шти те.

(3) Ин спек циј ски над зор над по што ва њем овог за ко на
и про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње у ди је лу ко ји
се ти че за по шља ва ња и рад них од но са ин ва ли да вр ши Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, по сред ством
над ле жних ре пу блич ких ин спек то ра у је ди ни ца ма ло кал не
са мо у пра ве.

(4) Ин спек циј ски над зор над по што ва њем овог за ко на
и про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње у ди је лу ко ји
се ти че за по шља ва ња и рад них од но са ин ва ли да у ре пу -
блич ким ор га ни ма упра ве и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра -
ве вр ши Управ на ин спек ци ја.

(5) У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра из ст. 4. и 5. овог
чла на над ле жни ин спек тор, осим оп штих овла шће ња про -
пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је од го ва ра ју ћа област ин -
спек ци ја, овла шћен је и да пред у зи ма мје ре из про пи са ко -
ји ма се уре ђу је за по шља ва ње и рад ни од но си.

(6) Ми ни стар, уз ми шље ње ми ни стра здра вља и со ци -
јал не за шти те, пра вил ни ком про пи су је са др жај и на чин
спро во ђе ња над зо ра из ст. 1. и 2. овог чла на.

X - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 67.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 15.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај по сло да вац ако:

а) не упла ти по се бан до при нос (члан 26. став 2. и члан
27. став 2),

б) не до ста ви по дат ке о ин ва ли ди ма (члан 44),

в) не раз вр ста по по лу ста ти стич ке по дат ке и ин фор ма -
ци је ко је се при ку пља ју, еви ден ти ра ју и во де (члан 45) и

г) не уго во ри 20% сво јих по тре ба за про из во ди ма и
про из вод ним услу га ма, у скла ду са од ред ба ма чла на 51.
став 1. овог за ко на.

(2) Нов ча ном ка зном од 1.500 КМ до 17.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај по сло да вац ако:

а) сред ства по себ не на мје не ко ри сти не на мјен ски (члан
55. став 3),

б) сред ства по себ не на мје не не во ди на по себ ном ра чу -
ну (члан 55. став 5),

в) не до не се или не до ста ви го ди шњи фи нан сиј ски
извје штај о сред стви ма по себ не на мје не (члан 55. став 6) и

г) у Фонд не упла ти не у тро ше на сред ства по себ не на -
мје не (члан 55. став 7).

(3) Нов ча ном ка зном од 150 КМ до 1.700 КМ за пре кр -
ша је из ст. 1. и 2. овог чла на ка зни ће се и од го вор но ли це.

XI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 68.

Уста но ве, при вред на дру штва и дру га прав на ли ца ко ја
за по шља ва ју ин ва ли де ду жни су да сво је по сло ва ње и ор -
га ни за ци ју ускла де са овим за ко ном у ро ку од шест мје се -
ци од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

Члан 69.

(1) Ми ни стар ће, уз ми шље ње ми ни стра здра вља и со -
ци јал не за шти те, у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна -
гу овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:

а) о рад ним мје сти ма за при о ри тет но за по шља ва ње ин -
ва ли да (члан 27. став 5) и

б) о са др жа ју и на чи ну спро во ђе ња над зо ра (члан 66.
став 6).

(2) Ми ни стар ће у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти Пра вил ник о са др жај и на чи ну
во ђе ња еви ден ци ја о ин ва ли ди ма (члан 44. став 3).

Члан 70.

(1) Ми ни стар ће, уз при ба вље но ми шље ње ми ни стра
про свје те и кул ту ре, у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ни ке:
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а) о усло ви ма ко је мо ра да ис пу ња ва уста но ва у по гле ду
про сто ра, опре ме и струч них рад ни ка (члан 11. став 4) и

б) о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти ко је мо ра да
испу ња ва при вред но дру штво у по гле ду про сто ра, опре ме
и струч них рад ни ка (члан 33. став 2).

(2) Ми ни стар ће, у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на, до ни је ти пра вил ник о усло ви ма ко је мо -
ра да ис пу ња ва рад ни цен тар у по гле ду про сто ра, опре ме и
струч них рад ни ка (члан 38. став 7).

Члан 71.

(1) Фонд је ду жан да у ро ку од 30 да на од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до не се и об ја ви од лу ку о на чи ну
оства ри ва ња пра ва на нов ча ни сти му ланс из чла на 53. став
4. овог за ко на.

(2) Нов ча ни сти му ланс по чи ње се ис пла ћи ва ти у ро ку
од 30 да на од да на об ја вљи ва ња од лу ке из ста ва 1. овог
чла на.

Члан 72.

До до но ше ња под за кон ских ака та утвр ђе них овим за -
ко ном при мје њи ва ће се под за кон ски ак ти до не се ни на
осно ву За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји, оспо со -
бља ва њу и за по шља ва њу ин ва ли да (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 98/04, 91/06 и 24/09), ако ни су у су -
прот но сти са овим за ко ном.

Члан 73.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу и за по -
шља ва њу ин ва ли да (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 98/04, 91/06 и 24/09).

Члан 74.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-505/12 Пред сјед ник
4. апри ла 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

943

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ

Про гла ша вам За ко н о со ци јал ној за шти ти, ко ји је На -
род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Се дам на -
е стој сјед ни ци, одр жа ној 4. апри ла 2012. го ди не, а Ви је ће
на ро да 17. апри ла 2012. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним
За ко ном о со ци јал ној за шти ти ни је угро жен ви тал ни на ци -
о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу -
бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1172/12 Пред сјед ник
19. апри ла 2012. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се си стем со ци јал не за шти те,
но си о ци, ко ри сни ци и пра ва ко ри сни ка со ци јал не за шти те,
по сту пак и усло ви за оства ри ва ње пра ва, дје лат ност уста -
но ва со ци јал не за шти те, са мо стал но оба вља ње по сло ва у
обла сти со ци јал не за шти те, фи нан си ра ње, над зор и дру га
пи та ња зна чај на за функ ци о ни са ње и оства ри ва ње со ци -
јал не за шти те гра ђа на.

Члан 2.

(1) Со ци јал на за шти та је дје лат ност од оп штег ин те ре -
са за Ре пу бли ку Срп ску (у да љем тек сту: Ре пу бли ка), ко јом
се пру жа по моћ ли ци ма ка да се на ђу у ста њу со ци јал не по -
тре бе и пред у зи ма ју по треб не мјерe ра ди спре ча ва ња на -
ста ја ња и от кла ња ња по сље ди ца та квог ста ња.

(2) Ста ње со ци јал не по тре бе је ста ње у ко јем је ли цу
нео п ход на по моћ ра ди са вла да ва ња со ци јал них и дру гих
те шко ћа и ства ра ња усло ва за за до во ља ва ње основ них жи -
вот них по тре ба, а уко ли ко се те по тре бе не мо гу за до во љи -
ти у дру гим си сте ми ма со ци јал не си гур но сти.

(3) Дје лат ност со ци јал не за шти те об у хва та мје ре и ак -
тив но сти за ства ра ње усло ва за оства ри ва ње за штит не
функ ци је по ро ди це, усло ва за са мо ста лан жи вот и рад ли -
ца ко ја се на ла зе у ста њу со ци јал не по тре бе или за њи хо во
ак ти ви ра ње у скла ду са спо соб но сти ма, обез бје ђи ва ње
сред ста ва за жи вот ма те ри јал но нео бе зби је ђе ним и за рад
не спо соб ним ли ци ма и дру гим гра ђа ни ма ко ји су у ста њу
со ци јал не по тре бе, као и обез бје ђи ва ње дру гих об ли ка со -
ци јал не за шти те.

Члан 3.

(1) Пра ва из овог за ко на при па да ју ли ци ма ко ја ис пу -
ња ва ју про пи са не усло ве без об зи ра на раз ли ке у ра си, бо -
ји ко же, по лу, је зи ку, по ли тич ком, на ци о нал ном и вјер ском
опре дје ље њу, со ци јал ном и еко ном ском по ри је клу, мје сту
ро ђе ња, ин ва лид но сти или би ло ко јем дру гом ста ту су.

(2) Уста но ве со ци јал не за шти те обез бје ђу ју рав но прав -
ност у при сту пу и ко ри шће њу пра ва са др жа них у овом за -
ко ну и у свом дје ло ва њу спре ча ва ју сва ки вид дис кри ми на -
ци је, ди рект не или ин ди рект не, по би ло ком осно ву.

(3) Фи зич ка и прав на ли ца ко ја при мје њу ју овај за кон
ду жна су да по шту ју до сто јан ство, лич ност ко ри сни ка и да
бри ну о ње го вом ин те ре су.

Члан 4.

(1) Сва ко је ду жан да се бри не о за до во ља ва њу сво јих
жи вот них по тре ба и по тре ба ли ца ко ја је по за ко ну или по
дру гом прав ном осно ву ду жан да из др жа ва.

(2) Сва ко је сво јим ра дом, при хо ди ма и имо ви ном ду -
жан да до при но си спре ча ва њу, от кла ња њу или убла жа ва -
њу вла сти те со ци јал не угро же но сти, као и со ци јал не угро -
же но сти чла но ва сво је по ро ди це, по себ но дје це и дру гих
чла но ва по ро ди це ко ји не мо гу са ми о се би да се бри ну.

Члан 5.

Прав на и фи зич ка ли ца ко ја пру жа ју услу ге пру жи ће
по др шку ко ри сни ку за ак ти ви ра ње вла сти тих по тен ци ја ла
за са мо стал но за до во ља ва ње по тре ба, про дук ти ван жи вот
у за јед ни ци, пред у пре ђи ва ње за ви сно сти од со ци јал не за -
шти те и сма ње ње ри зи ка со ци јал не ис кљу че но сти.

Члан 6.

(1) Ко ри сни ци пра ва из овог за ко на сво је по тре бе при -
о ри тет но за до во ља ва ју у сре ди ни у ко јој жи ве.

(2) Дру штве на за јед ни ца ду жна је да у скла ду са ста вом
1. овог чла на ра ди на обез бје ђи ва њу усло ва и раз ви ја њу
услу га пре ма по тре ба ма ко ри сни ка.

Члан 7.

У оства ри ва њу пра ва из овог за ко на ко ри сник је рав но -
пра ван уче сник у про це су из бо ра од лу ка и мје ра ко је се
пред у зи ма ју у ње го во име, а у ње го вом су ин те ре су.

Члан 8.

(1) Ра ди вр ше ња по сло ва, обез бје ђи ва ња и оства ри ва -
ња пра ва из со ци јал не за шти те утвр ђе них овим за ко ном,
осни ва ју се уста но ве со ци јал не за шти те.

(2) По сло ве из дје лат но сти со ци јал не за шти те, осим
уста но ва со ци јал не за шти те, мо гу оба вља ти удру же ња гра -
ђа на и дру га ли ца у скла ду са за ко ном.

Члан 9.

Ко ри сни ци со ци јал не за шти те су по је дин ци, чла но ви
по ро ди це и по ро ди ца у цје ли ни, ко ји оства ру ју пра ва и
услу ге у скла ду са овим за ко ном.
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Члан 10.

Пра ва у скла ду са овим за ко ном ре а ли зу ју се нов ча ним
да ва њи ма, со ци јал ним услу га ма и дру гим мје ра ма ко је се
пру жа ју по је дин цу, чла но ви ма по ро ди це или по ро ди ци у
цје ли ни и ко је има ју за циљ за до во ља ва ње со ци јал них по -
тре ба, те спре ча ва ње на стан ка со ци јал них про бле ма.

Члан 11.

(1) По ред пра ва утвр ђе них овим за ко ном, је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве сво јом од лу ком, у скла ду са по тре ба ма
ста нов ни штва, мо же да утвр ди и дру га пра ва и услу ге,
усло ве и кри те ри ју ме за њи хо во оства ри ва ње.

(2) Про ши ре на пра ва и услу ге из ста ва 1. овог чла на су:
пер со нал на аси стен ци ја за ли ца са ин ва ли ди те том, ста но ва -
ње уз по др шку, за шти ће но ста но ва ње, по моћ у збри ња ва њу
пу но љет них ли ца на кон на пу шта ња уста но ва или хра ни -
тељ ских по ро ди ца, јед но крат не по мо ћи у на ту ри, услу ге јав -
не ку хи ње, по моћ за шко ло ва ње дје це из со ци јал но угро же -
них по ро ди ца, по моћ у вас пи та њу и обра зо ва њу дје це са
смет ња ма у раз во ју, суб вен ци о ни са ње ко му нал них тро шко -
ва си ро ма шним по ро ди ца ма, по моћ у стам бе ном збри ња ва -
њу си ро ма шних по ро ди ца, тро шко ви са хра не ко ри сни ка
пра ва из овог за ко на, услу ге СОС те ле фо на, као и дру га пра -
ва и услу ге пре ма по тре ба ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Члан 12.

(1) Пра ва из овог за ко на су лич на и не мо гу се пре но -
си ти.

(2) Нов ча на при ма ња из овог за ко на не мо гу би ти пред -
мет обез бје ђе ња или при нуд ног из вр ше ња.

(3) Пра ва по овом за ко ну оства ру ју се на кон што су
исцр пље не рас по ло жи ве мо гућ но сти у дру гим си сте ми ма
со ци јал не си гур но сти.

Члан 13.

(1) Пра ва из овог за ко на ко ја се ре а ли зу ју кроз нов ча на
да ва ња ко ри сни ку оства ру ју се по сред ством цен та ра за со -
ци јал ни рад (у да љем тек сту: Цен тар).

(2) Пра ва ко ја се ре а ли зу ју пру жа њем услу га ко ри сни -
ку мо гу се оства ри ва ти и у парт нер ству јав ног, не вла ди ног
и при ват ног сек то ра.

Члан 14.

(1) Но си о ци со ци јал не за шти те у скла ду са овим за ко -
ном су Ре пу бли ка и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

(2) Ре пу бли ка уре ђу је си стем со ци јал не за шти те, до но -
си по ли ти ке и раз вој не стра те ги је, утвр ђу је пра ва, кри те -
ри ју ме и ко ри сни ке со ци јал не за шти те, обез бје ђу је дио
средстaва за ре а ли за ци ју пра ва про пи са них овим за ко ном,
пра ти ста ње и оства ри ва ње пра ва, осни ва и усмје ра ва рад
уста но ва со ци јал не за шти те и бри не се да се у окви ру еко -
ном ске и со ци јал не по ли ти ке оства ру је оп ти ма лан раз вој
со ци јал не за шти те.

(3) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве до но си го ди шњи и
сред њо роч ни про грам со ци јал не за шти те на осно ву ана ли -
зе со ци јал ног ста ња ста нов ни ка на свом под руч ју, до но си
од лу ку о про ши ре ним пра ви ма и дру га ак та ко ји ма про пи -
су је усло ве за оства ри ва ње пра ва и мје ра утвр ђе них од лу -
ком и про гра ми ма, обез бје ђу је сред ства за ре а ли за ци ју
пра ва утвр ђе них овим за ко ном и сво јим од лу ка ма, обез бје -
ђу је сред ства за оба вља ње дје лат но сти со ци јал не за шти те,
осни ва и бри не се о ра ду уста но ва со ци јал не за шти те, вр -
ши ко ор ди на ци ју ак тив но сти со ци јал не за шти те на под -
руч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, фор ми ра рад но ти је ло
за со ци јал ну за шти ту и оба вља и дру ге по сло ве у оства ри -
ва њу ци ље ва со ци јал не за шти те.

Члан 15.

По је ди ни из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну за озна -
ча ва ње му шког или жен ског ро да под ра зу ми је ва ју оба по ла.

II - КО РИ СНИ ЦИ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Члан 16.

(1) Ко ри сни ци пра ва и услу га пре ма овом за ко ну су по -
је дин ци, чла но ви по ро ди це или по ро ди ца у цје ли ни ко ји

има ју пре би ва ли ште у Ре пу бли ци, ко ји се на ла зе у ста њу
со ци јал не по тре бе, а не мо гу је за до во љи ти сво јим ра дом,
при хо ди ма од имо ви не и ко ри шће њем дру гих из во ра.

(2) Стра ни др жа вља ни и чла но ви њи хо вих по ро ди ца,
ли ца под ме ђу на род ном прав ном за шти том ко ја има ју до -
зво лу за бо ра вак у Ре пу бли ци, мо гу оства ри ти пра ва у
скла ду са овим за ко ном и ме ђу на род ним уго во ром.

(3) Ли це ко је ни је об у хва ће но ст. 1. и 2. овог чла на, а
на ђе се на те ри то ри ји Ре пу бли ке, мо же при вре ме но оства -
ри ти пра ва из со ци јал не за шти те под усло ви ма про пи са -
ним овим за ко ном, ако то зах ти је ва ју по себ но те шке жи -
вот не окол но сти у ко ји ма се то ли це на шло.

Члан 17.

Ко ри сник со ци јал не за шти те je ли це ко је се на ла зи у
ста њу со ци јал не по тре бе, и то:

a) ди је те:

1) без ро ди тељ ског ста ра ња,

2) са смет ња ма у раз во ју,

3) чи ји је раз вој оме тен по ро дич ним при ли ка ма,

4) жр тва на си ља,

5) жр тва тр го ви не дје цом,

6) са дру штве но не при хва тљи вим по на ша њем,

7) из ло же но со ци јал но ри зич ним по на ша њи ма,

8) ко ме је због по себ них окол но сти по треб на со ци јал -
на за шти та;

б) пу но љет но ли це:

1) ма те ри јал но нео бе зби је ђе но и за рад не спо соб но ли -
це,

2) са ин ва ли ди те том,

3) ста ри је, без по ро дич ног ста ра ња,

4) са дру штве но не га тив ним по на ша њем,

5) жр тва зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци,

6) жртвa на си ља у по ро ди ци,

7) жртвa тр го ви не љу ди ма и

8) ко ме је због по себ них окол но сти по треб на со ци јал -
на за шти та.

Члан 18.

Ко ри сни ци со ци јал не за шти те, у сми слу чла на 17. овог
за ко на, су:

а) ди је те:

1) ко је не ма ро ди те ље, ко је је на пу ште но од ро ди те ља,
чи ји ро ди те љи ни су у мо гућ но сти да му пру же пот пу но
ста ра ње за то што су огра ни че ни у вр ше њу ро ди тељ ског
пра ва или су ли ше ни тог пра ва,

2) са оште ће њи ма ви да, слу ха, са смет ња ма у гла су, го -
во ру и је зи ку, са тје ле сним оште ће њи ма и хро нич ним обо -
ље њи ма, са мен тал ном за о ста ло шћу, ви ше стру ким смет -
ња ма или са дру гим смет ња ма ко је до во де до про бле ма у
пси хо мо тор ном и чул ном раз во ју,

3) чи ји ро ди те љи због бо ле сти или смр ти јед ног ро ди -
те ља, не сре ђе них по ро дич них од но са, ма те ри јал них или
дру гих раз ло га ни су у мо гућ но сти да му обез би је де усло ве
за пра вил но вас пи та ње, фи зич ки и пси хич ки раз вој,

4) ко ме се на но си фи зич ка, пси хич ка и сек су ал на пат -
ња или емо ци о нал на бол, као и при јет ња та квим дје ли ма
или за не ма ри ва ње, не бри га и не за до во ља ва ње основ них
жи вот них по тре ба, што га озбиљ но спу та ва да ужи ва у сво -
јим пра ви ма и сло бо да ма,

5) ко је је вр бо ва но, пре ве зе но, скри ве но, на сил но тран -
спор то ва но или при хва ће но при јет њом и упо тре бом си ле,
об ма њи ва њем, от ми цом или дру гим об ли ци ма при ну де
или пре ва ре, зло у по тре бом по ло жа ја или при ма ња нов ца, а
ко је је на ве де но на при ста нак вла сти тог екс пло а ти са ња,

6) ко је је под ри зи ком, чи ни пре кр шај на и кри вич на
дје ла, ко је се ба ви скит њом, про сја че њем или слич ним по -
на ша њем на ру ша ва оп ште при хва ће на дру штве на пра ви ла
по на ша ња и ва же ће за кон ске нор ме,
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7) ко је због упо тре бе пси хо ак тив них суп стан ци, не га -
тив них со ци јал них ути ца ја и емо ци о нал них по ре ме ћа ја на -
ру ша ва и угро жа ва сво је здра вље и жи вот,

8) ко је се на ђе у ста њу со ци јал не по тре бе због си ро ма -
штва, пре тр пље не еле мен тар не не по го де, рат ног стра да ња,
из бје гли штва, ми гра ци је, ре па три ја ци је, смр ти јед ног или
ви ше чла но ва по ро ди це, ду го трај ног ли је че ња, от пу ста из
уста но ве или дру гих не пред ви ди вих окол но сти;

б) пу но љет но ли це:

1) ко је не ма нео п ход них сред ста ва за из др жа ва ње, не -
спо соб но је за рад и не мо же обез би је ди ти сред ства за жи -
вот по не ком дру гом осно ву,

2) код ко га се као по сље ди ца по вре де, бо ле сти или уро -
ђе не ма не по ја вљу је гу би так или огра ни ча ва ње спо соб но -
сти оба вља ња ак тив но сти ко је су нео п ход не за сва ко днев -
ни жи вот на на чин или у оби му ко ји се сма тра ју нор мал -
ним за ли ца истих го ди на, по ла, кул ту ре и обра зо ва ња,

3) ко је има ви ше од 65 го ди на, а ко је због трај них про -
мје на у пси хо со ци јал ном и здрав стве ном ста њу не мо же
за до во ља ва ти сво је основ не жи вот не по тре бе,

4) ко је се ода је бес по сли ча ре њу, скит њи, про сја че њу
или дру гом дру штве но не га тив ном по на ша њу,

5) којe је до шло у ста ње со ци јал не по тре бе због упо -
тре бе дро га или ал ко хо ла, ко је ду же ври је ме упо тре бља ва
ове суп стан це због че га има про бле ме у со ци јал ним и по -
ро дич ним од но си ма, здра вљу и ма те ри јал ној ег зи стен ци ји,

6) ко ме се у по ро дич ном окру же њу на но си фи зич ка,
пси хич ка, еко ном ска и сек су ал на пат ња или емо ци о нал на
бол, као и при јет ња та квим дје ли ма, а ко је се због тих окол -
но сти на ђе у ста њу со ци јал не по тре бе,

7) ко је је вр бо ва но, пре ве зе но, скри ве но, на сил но тран -
спор то ва но или при хва ће но при јет њом и упо тре бом си ле,
об ма њи ва њем, от ми цом или дру гим об ли ци ма при ну де
или пре ва ре, зло у по тре бом по ло жа ја или при ма ња нов ца, а
ко је је на ве де но на при ста нак вла сти тог екс пло а ти са ња и

8) ко је се на ђе у ста њу со ци јал не по тре бе због си ро ма -
штва, ду го трај не не за по сле но сти, пре тр пље не еле мен тар -
не не по го де, рат ног стра да ња, из бје гли штва, ми гра ци је,
ре па три ја ци је, смр ти јед ног или ви ше чла но ва по ро ди це,
ду го трај ног ли је че ња, из др жа ва ња ка зне, от пу ста из уста -
но ве или дру гих не пред ви ди вих окол но сти.

Члан 19.

(1) По ро ди ца, у сми слу овог за ко на, је сте жи вот на за -
јед ни ца ро ди те ља, дје це и дру гих срод ни ка.

(2) По ро ди цу чи не брач ни и ван брач ни су пру жни ци,
дје ца брач на, ван брач на, усво је на и па стор чад, као и дје ца
да та под ста ра тељ ство и узе та на из др жа ва ње и дру ги срод -
ни ци у ме ђу соб ној оба ве зи из др жа ва ња.

(3) До ма ћин ство, у сми слу овог за ко на, је сте еко ном ска
жи вот на за јед ни ца у ко јој ње ни чла но ви за јед нич ки при -
вре ђу ју и уче ству ју у тро ше њу за јед нич ких при хо да.

(4) Ди је те, у сми слу овог за ко на, је сте ли це до на вр ше -
них 18 го ди на, осим ли ца ко јем је про ду же но ро ди тељ ско
пра во.

III - ПРА ВА У СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ

Члан 20.

Пра ва у со ци јал ној за шти ти по овом за ко ну су:

а) нов ча на по моћ,

б) до да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца,

в) по др шка у из јед на ча ва њу мо гућ но сти дје це и омла -
ди не са смет ња ма у раз во ју,

г) смје штај у уста но ву,

д) збри ња ва ње у хра ни тељ ску по ро ди цу,

ђ) по моћ и ње га у ку ћи,

е) днев но збри ња ва ње,

ж) јед но крат на нов ча на по моћ и

з) са вје то ва ње.

1. Нов ча на по моћ

Члан 21.

(1) По је ди нац или члан по ро ди це ду жан је да обез бје -
ђу је за до во ља ва ње основ них жи вот них по тре ба вла сти тим
ра дом, пра ви ма из ра да или оси гу ра ња, при хо ди ма од имо -
ви не или дру гих из во ра, по мо ћи срод ни ка ко ји су у скла ду
са за ко ном и уго во ром ду жни да их из др жа ва ју, на кна да ма
и при ма њи ма по дру гим осно вима.

(2) Нов ча на по моћ слу жи за за до во ља ва ње основ них
жи вот них по тре ба.

(3) Ко ри сник нов ча не по мо ћи у скла ду са овим за ко ном
мо же би ти по је ди нац, чла но ви по ро ди це или по ро ди ца у
цје ли ни.

(4) Нов ча на по моћ се ис пла ћу је мје сеч но.

Члан 22.

(1) Пра во на нов ча ну по моћ из овог за ко на мо же оства -
ри ти по је ди нац не спо со бан за рад, ко ји не ма вла сти тих при -
хо да или чи ји су укуп ни при хо ди за из др жа ва ње ис под ни -
воа нов ча не по мо ћи утвр ђе не овим за ко ном, ко ји не ма ви -
шак стам бе ног про сто ра, ко ји не ма дру гу имо ви ну из чи је се
ври јед но сти мо гу оси гу ра ти сред ства за из др жа ва ње, ко ји
не ма срод ни ке ко ји има ју оба ве зу да га из др жа ва ју у скла ду
са По ро дич ним за ко ном или ако ти срод ни ци због ин ва лид -
но сти и дру ге објек тив не спри је че но сти ни су у мо гућ но сти
и спо соб ни да га из др жа ва ју и из вр ша ва ју оба ве зу
издржавањa.

(2) Пра во на нов ча ну по моћ из овог за ко на мо же оства -
ри ти по ро ди ца у цје ли ни чи ји чла но ви ни су спо соб ни за
рад, ко ји не ма ју вла сти тих при хо да или чи ји су укуп ни
при хо ди за из др жа ва ње ис под ни воа нов ча не по мо ћи утвр -
ђе не овим за ко ном, ко ји не ма ју ви шак стам бе ног про сто ра,
ко ји не ма ју дру гу имо ви ну из чи је се ври јед но сти мо гу
оси гу ра ти сред ства за из др жа ва ње, ко ји не ма ју срод ни ке
ко ји су оба ве зни да их из др жа ва ју у скла ду са По ро дич ним
за ко ном или ако ти срод ни ци због ин ва лид но сти или дру -
гих објек тив них спри је че но сти ни су у мо гућ но сти и спо -
соб ни да их из др жа ва ју и из вр ша ва ју оба ве зу из др жа ва ња.

(3) Под ви шком стам бе ног про сто ра под ра зу ми је ва се
про стор ко ји се без угро жа ва ња по тре ба ко ри сни ка мо же
про да ти или из да ти у за куп.

(4) При ли ком утвр ђи ва ња мо гућ но сти про да је или
изда ва ња у за куп ви шка стам бе ног про сто ра узи ма се у об -
зир ло ка ци ја, површинa, го ди на град ње, функ ци о нал ност и
дру ге окол но сти ко је мо гу има ти ути цај.

(5) Ве ли чи на стам бе ног про сто ра ко ја од го ва ра по тре -
ба ма по је дин ца или по ро ди це из ст. 1. и 2. овог чла на, по -
ред ку хи ње, ку па ти ла и ход ни ка је јед на со ба по чла ну по -
ро ди це, од но сно дви је со бе за ли це ко је оства ру је пра во на
до да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца.

(6) Ли це ко ји жи ви у за јед нич ком до ма ћин ству са ли ци -
ма ко ја не ма ју за кон ску оба ве зу ме ђу соб ног из др жа ва ња
оства ру је нов ча ну по моћ као по је ди нац из ста ва 1. ово га
чла на.

Члан 23.

Осно ви ца за утвр ђи ва ње ви си не нов ча не по мо ћи у те -
ку ћој го ди ни је про сјеч на не то пла та у Ре пу бли ци оства ре -
на у прет ход ној го ди ни.

Члан 24.

(1) Ви си на нов ча не по мо ћи утвр ђу је се за ви сно од бро -
ја чла но ва по ро ди це, у про цен ту од осно ви це из чла на 23.
овог за ко на и из но си:

а) за по је дин ца 15% од осно ви це,

б) за по ро ди цу са два чла на 20% од осно ви це,

в) за по ро ди цу са три чла на 24% од осно ви це,

г) за по ро ди цу са че ти ри чла на 27% од осно ви це и

д) за по ро ди цу са пет и ви ше чла но ва 30% од осно ви це.

(2) Ка да ко ри сник оства ру је вла сти ти при ход, ви си на
нов ча не по мо ћи утвр ђу је се као раз ли ка из ме ђу из но са нов -
ча не по мо ћи утвр ђе не у скла ду са ста вом 1. овог чла на и
изно са про сјеч ног мје сеч ног при хо да по је дин ца или по ро ди -

10 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 37 27.04.2012.



це оства ре ног у прет ход на три мје се ца при је под но ше ња за -
хтје ва.

Члан 25.

(1) Не спо соб ност за рад утвр ђу је се на осно ву на ла за и
ми шље ња струч не ко ми си је за утвр ђи ва ње спо соб но сти
ли ца у по ступ ку оства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те
и утвр ђи ва њу функ ци о нал ног ста ња ко ри сни ка.

(2) Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве име ну ју пр во сте пе ну
струч ну ко ми си ју из ста ва 1. овог чла на и утвр ђу ју на кна -
ду за њен рад.

(3) Ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем
тек сту: ми ни стар) име ну је дру го сте пе ну струч ну ко ми си ју
из ста ва 1. овог чла на и утвр ђу је на кна ду за њен рад.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о утвр ђи ва њу спо соб -
но сти ли ца у по ступ ку оства ри ва ња пра ва из со ци јал не за -
шти те и утвр ђи ва њу функ ци о нал ног ста ња ко ри сни ка.

(5) Пра вил ни ком из ста ва 4. овог чла на про пи су ју се
са став пр во сте пе не и дру го сте пе не струч не ко ми си је,
усло ви за ње но фор ми ра ње, на чин ра да и усло ви за оцје -
њи ва ње спо соб но сти ли ца из чла на 22. ст. 1. и 2. и чла на
32. овог за ко на.

Члан 26.

Из у зет но, пра во на нов ча ну по моћ оства ру је по је ди нац
из чла на 22. став 1. овог за ко на ко ји не мо же обез би је ди ти
сред ства за соп стве но из др жа ва ње, и то:

а) ко ји тра жи из др жа ва ње од ли ца ко је је ду жно да га
из др жа ва док не оства ри пра во на из др жа ва ње у скла ду са
за ко ном, о че му под но си до каз да је код над ле жног су да
по кре нуо по сту пак ра ди утвр ђи ва ња оба ве зе из др жа ва ња
од срод ни ка,

б) ко ји не ма за кљу чен уго вор о до жи вот ном из др жа ва -
њу или је по кре нуо по сту пак за рас кид уго во ра о до жи вот -
ном из др жа ва њу и

в) ко ји не мо же оси гу ра ти из др жа ва ње по дру гом осно -
ву.

Члан 27.

(1) Пра во на нов ча ну по моћ мо же оства ри ти по је ди нац,
чла но ви по ро ди це или по ро ди ца у цје ли ни ко ји не ис пу ња -
ва ју усло ве про пи са не у чла ну 22. овог за ко на због по сје -
до ва ња имо ви не, под усло вом да су не спо соб ни за рад и да
сво ју имо ви ну или дио имо ви не пре не су без на кна де, са
пра вом рас по ла га ња је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.

(2) Ли ца ко ји ма је имо ви на смет ња за оства ри ва ње пра -
ва на нов ча ну по моћ мо гу да ти са гла сност за укњи жбу пра -
ва хи по те ке до на ми ре ња ва ло ри зо ва них тро шко ва да тих
по осно ву пра ва на нов ча ну по моћ.

(3) Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ст. 1. и 2. овог чла на ре -
гу ли са ће се уго во ром за кљу че ним из ме ђу Цен тра и ли ца ко -
је пре но си сво ју имо ви ну на је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве.

(4) Сред ства оства ре на рас по ла га њем имо ви ном из ста -
ва 1. овог чла на во де се на по себ ном ра чу ну је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве са ко га се под ми ру ју тро шко ви нов ча не
по мо ћи ко ри сни ка.

(5) Рас по ла га ње имо ви ном из ста ва 1. овог чла на вр ши
се по тр жи шној ци је ни на осно ву јав не ли ци та ци је.

(6) Тро шко ви по ступ ка под ми ру ју се из сред ста ва
оства ре них рас по ла га њем имо ви ном ко ри сни ка из ста ва 1.
овог чла на.

Члан 28.

По је ди нац или чла но ви по ро ди це ко ји су оства ри ли
сред ства про да јом имо ви не или су да ро ва ли сво ју имо ви ну
и ти ме до ве ли се бе или сво ју по ро ди цу у ста ње со ци јал не
по тре бе не ма ју пра во на нов ча ну по моћ за пе ри од за ко ји
из нос по мо ћи од го ва ра ви си ни осно ви це за пла ћа ње по ре -
за на про мет не по крет но сти.

Члан 29.

Ко ри сник нов ча не по мо ћи ко ји не мо же оства ри ти
здрав стве но оси гу ра ње по дру гом осно ву оства ру је здрав -
стве но оси гу ра ње из бу џет ских сред ста ва на ми је ње них за
оства ри ва ње пра ва на нов ча ну по моћ.

Члан 30.

(1) Ко ри сник пра ва на нов ча ну по моћ ду жан је да у ро -
ку од 15 да на при ја ви Цен тру сва ку про мје ну ко ја ути че на
оства ри ва ње или на ви си ну нов ча не по мо ћи.

(2) На осно ву при ја ве ко ри сни ка, при ку пље них по да та -
ка и утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, Цен тар ће по слу жбе ној
ду жно сти до ни је ти но во рје ше ње у скла ду са про ми је ње -
ним окол но сти ма ко је ути чу на оства ри ва ње и ви си ну нов -
ча не по мо ћи.

Члан 31.

Пра во на нов ча ну по моћ пре ста је ко ри сни ку ко ји се на -
ла зи на из др жа ва њу ка зне за тво ра ду же од 30 да на, ко ри -
сни ку чи је је збри ња ва ње, у скла ду са овим за ко ном, из вр -
ше но на те рет бу џет ских сред ста ва со ци јал не за шти те и у
дру гим слу ча је ви ма ка да је ко ри сни ку у пот пу но сти
обезби је ђе но ста но ва ње, ис хра на, одје ћа и обу ћа.

2. До да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца

Члан 32.

(1) Пра во на до да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца има
ли це ста ри је од три го ди не ко јем је због тје ле сних, мен тал -
них, чул них по ре ме ћа ја, из ра же них про мје на у здрав стве -
ном ста њу нео п ход на стал на по моћ и ње га дру гог ли ца,
под усло вом да ово пра во не мо же оства ри ти по дру гом
осно ву и не ко ри сти пра во на смје штај у уста но ви со ци јал -
не за шти те.

(2) Пра во из ста ва 1. ово га чла на мо же се оства ри ти као
трај но или при вре ме но пра во.

(3) Пра во из ста ва 1. овог чла на мо гу оства ри ти ли ца
ко ја су пот пу но или дје ли мич но за ви сна од по мо ћи и ње ге
дру гог ли ца у за до во ља ва њу основ них жи вот них и фи зи о -
ло шких по тре ба.

Члан 33.

(1) До да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца при зна је се на
осно ву на ла за и ми шље ња струч них ко ми си ја:

а) за дје цу до 18 го ди на - ко ми си ја за про цје ну по тре ба
и усмје ра ва ње дје це и омла ди не са смет ња ма у раз во ју,

б) за пу но љет на ли ца - ко ми си ја за утвр ђи ва ње спо соб -
но сти ли ца у по ступ ку оства ри ва ња пра ва из со ци јал не за -
шти те.

(2) На лаз и ми шље ње за ко ри сни ке из ста ва 1. тач ка а)
овог чла на до но си струч на ко ми си ја из чла на 58. став 1.
овог за ко на.

(3) На лаз и ми шље ње за ко ри сни ке из ста ва 1. тач ка б)
овог чла на до но си струч на ко ми си ја из чла на 25. овог за ко -
на.

Члан 34.

Ви си на до дат ка за по моћ и ње гу дру гог ли ца об ра чу на -
ва се у про цен ту од про сјеч не не то пла те оства ре не у Ре пу -
бли ци у прет ход ној го ди ни и из но си:

а) 20% од осно ви це за ли це ко је цје ло днев но и у пот пу -
но сти за ви си од дру гог ли ца у за до во ља ва њу основ них жи -
вот них и фи зи о ло шких по тре ба и ко је ни је у мо гућ но сти
да уз упо тре бу би ло ко јих по ма га ла са мо за до во љи те по -
тре бе и

б) 10% од осно ви це за ли це ко јем је нео п ход на дје ли -
мич на по моћ дру гог ли ца у за до во ља ва њу основ них жи -
вот них и фи зи о ло шких по тре ба.

Члан 35.

Ко ри сник до дат ка за по моћ и ње гу дру гог ли ца ко ји не
мо же оства ри ти здрав стве но оси гу ра ње по дру гом осно ву
оства ру је здрав стве но оси гу ра ње из бу џет ских сред ста ва
на ми је ње них за оства ри ва ње пра ва на до да так за по моћ и
ње гу дру гог ли ца.

3. По др шка у из јед на ча ва њу мо гућ но сти дје це и 
омла ди не са смет ња ма у раз во ју

Члан 36.

Пра во на по др шку у из јед на ча ва њу мо гућ но сти дје це и
омла ди не са смет ња ма у раз во ју има ју дје ца и омла ди на са
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фи зич ким, мен тал ним, чул ним или ком би но ва ним смет ња -
ма у раз во ју код ко јих је из вр ше на про цје на по тре ба и
усмје ра ва ње дје це и омла ди не, а ко ја су по сли је за вр ше не
основ не шко ле, а нај ка сни је до на вр ше не 30. го ди не жи во -
та, укљу че на у про цес обра зо ва ња, а то пра во не мо гу
оства ри ти по дру гом осно ву.

Члан 37.

(1) Пра во на по др шку у из јед на ча ва њу мо гућ но сти дје -
це и омла ди не са смет ња ма у раз во ју оства ру је се у ви ду
на кна да за: тро шко ве смје шта ја и тро шко ве град ског, од но -
сно ме ђу град ског пре во за у ви си ни из но са ци је не мје сеч не
кар те.

(2) Дје ци и омла ди ни упу ће ној на обра зо ва ње ван мје -
ста пре би ва ли шта, осим тро шко ва из ста ва 1. ово га чла на,
при зна ју се тро шко ви пре во за до мје ста пре би ва ли шта јед -
ном мје сеч но у ви си ни ствар них тро шко ва нај ни же ци је не
кар те јав ног са о бра ћа ја.

4. Смје штај у уста но ву

Члан 38.

(1) Смје штај у уста но ву под ра зу ми је ва збри ња ва ње у
уста но ву со ци јал не за шти те и у дру гу уста но ву ко ја се на ла -
зи ван си сте ма со ци јал не за шти те, а при мје ре на је и ис пу ња -
ва усло ве за збри ња ва ње ко ри сни ка со ци јал не за шти те.

(2) Смје штај у уста но ву со ци јал не за шти те оства ру је
се из бо ром и упу ћи ва њем ко ри сни ка у од го ва ра ју ћу уста -
но ву у ко јој се обез бје ђу је ста но ва ње, ис хра на, оди је ва ње,
ње га, по моћ, бри га, вас пи та ње и обра зо ва ње, оспо со бља -
ва ње за при вре ђи ва ње, рад не, кул тур но-за бав не, ре кре а -
тив но-ре ха би ли та ци о не ак тив но сти, здрав стве на за шти та
и дру ге услу ге.

(3) Смје штај у уста но ву вр ши се на осно ву рје ше ња
над ле жног Цен тра и уго во ра о смје шта ју.

(4) Рје ше ње се до но си на осно ву спро ве де ног по ступ -
ка, укуп не про цје не усло ва жи во та и ста ња ко ри сни ка и
ње го вог окру же ња, са гле да ва ња мо гућ но сти дру гих об ли -
ка збри ња ва ња и ми шље ња да је збри ња ва ње у уста но ву
нај цје лис ход ни ји об лик за шти те.

(5) Уго вор о смје шта ју за кљу чу ју уста но ва за смје штај
и над ле жни Цен тар.

(6) Уго вор о смје шта ју у уста но ву пре ста је спо ра зу мом
уго вор них стра на, от ка зом уго во ра, рас ки дом уго во ра и
смр ћу ко ри сни ка.

(7) Уста но ва со ци јал не за шти те и над ле жни Цен тар ду -
жни су да ре дов но раз мје њу ју ин фор ма ци је о ста њу и по -
тре ба ма ко ри сни ка.

(8) Смје штај у уста но ву со ци јал не за шти те или дру гу
уста но ву на те рет бу џет ских сред ста ва не ће се при зна ти
ли цу ко ме услу ге збри ња ва ња мо гу пру жа ти чла но ви ње го -
ве по ро ди це ко ји су оба ве зни у скла ду са за ко ном да га из -
др жа ва ју и ко је има ви шак стам бе ног про сто ра и дру гу
имо ви ну из чла на 22. овог за ко на.

(9) По је ди нац ко ји je оства рио сред ства про да јом имо -
ви не или је да ро вао сво ју имо ви ну и ти ме до вео се бе у ста -
ње со ци јал не по тре бе не ма пра во на смје штај у уста но ву
из бу џет ских сред ста ва за пе ри од за ко ји из нос тро шко ва
смје шта ја од го ва ра тр жи шној ври јед но сти имо ви не.

(10) Из у зет но, смје штај у уста но ву со ци јал не за шти те
или дру гу уста но ву на те рет бу џет ских сред ста ва мо же се
при зна ти и ли цу ко је има имо ви ну, а ко ја пред ста вља смет -
њу за оства ри ва ње овог пра ва, под усло вом да вла сник сво -
ју имо ви ну или дио имо ви не пре не се без на кна де, са пра -
вом рас по ла га ња је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.

(11) Ли це ко јем је имо ви на смет ња за оства ри ва ње пра -
ва на смје штај у уста но ву мо же да ти са гла сност за укњи -
жбу пра ва хи по те ке до на ми ре ња ва ло ри зо ва них тро шко ва
да тих по осно ву пра ва на збри ња ва ње у уста но ву.

Члан 39.

(1) Цен тар ко ји упу ћу је ко ри сни ка у уста но ву за смје -
штај при ли ком збри ња ва ња оси гу ра ће основ ну одје ћу, обу -
ћу и тро шко ве тран спор та до уста но ве.

(2) Сред ства за ове тро шко ве би ће обез би је ђе на из
сред ста ва ко ри сни ка, об ве зни ка из др жа ва ња или из бу џет -
ских сред ста ва пред ви ђе них за со ци јал ну за шти ту.

(3) Цен тар обез бје ђу је нов ча на сред ства за лич не по -
тре бе у ви ду џе пар ца ли цу ко је је без при хо да.

(4) Сред ства за лич не по тре бе из ста ва 3. ово га чла на
обез бје ђу ју се на мје сеч ном ни воу у из но су од 5% од ци је -
не смје шта ја.

Члан 40.

(1) Пра во на смје штај у уста но ву има:

а) ди је те без ро ди тељ ског ста ра ња, до по врат ка у вла -
сти ту по ро ди цу или збри ња ва ња у по ро ди цу усво ји о ца или
хра ни тељ ску по ро ди цу, до за вр шет ка ре дов ног шко ло ва -
ња, нај ду же до 26. го ди не жи во та, а не ду же од шест мје се -
ци на кон за вр шет ка ре дов ног шко ло ва ња,

б) ди је те са по те шко ћа ма у раз во ју ко је не ма усло ва да
оста не у сво јој по ро ди ци и ка да је то свр сис ход ни је ра ди
чу ва ња и вас пи та ња, шко ло ва ња, оспо со бља ва ња или пси -
хо со ци јал не ре ха би ли та ци је, док тра је по тре ба за овим
обли ком за шти те,

в) ди је те чи ји је раз вој оме тен по ро дич ним при ли ка ма,
до по врат ка у вла сти ту по ро ди цу,

г) ди је те са дру штве но не при хва тљи вим по на ша њем,
док тра ју раз ло зи за овим ви дом со ци јал не за шти те,

д) ди је те жр тва на си ља, док тра ју раз ло зи за овим ви -
дом со ци јал не за шти те,

ђ) ди је те жр тва тр го ви не љу ди ма, док тра ју раз ло зи за
овим ви дом со ци јал не за шти те,

е) пу но љет но ли це са ин ва ли ди те том и те шко хро нич -
но обо ље ло ли це ко је ни је у мо гућ но сти да са мо стал но жи -
ви у по ро ди ци због не по вољ них здрав стве них, со ци јал них,
стам бе них или по ро дич них при ли ка и ли ца са по ре ме ћа ји -
ма у по на ша њу,

ж) ста ри је ли це ко је због не по вољ них со ци јал них,
здрав стве них, стам бе них и по ро дич них при ли ка ни је у мо -
гућ но сти да жи ви у по ро ди ци, од но сно у до ма ћин ству,

з) пу но љет но ли це жр тва на си ља у по ро ди ци, док тра -
ју раз ло зи за овим ви дом со ци јал не за шти те,

и) пу но љет но ли це жр тва тр го ви не љу ди ма, док тра ју
раз ло зи за овим ви дом со ци јал не за шти те,

ј) труд ни ца и ро ди тељ дје те та до го ди ну да на жи во та
дје те та ако је дру ги ро ди тељ дје те та умро, не стао, по ги нуо,
из вр шио на си ље у по ро ди ци, ко ме је усљед ма те ри јал не
нео бе зби је ђе но сти, не ри је ше ног стам бе ног пи та ња, на ру -
ше них по ро дич них од но са и слич них си ту а ци ја по тре бан
при вре ме ни смје штај и

к) ли це ко је се на ђе у скит њи или про сја че њу или му је
због дру гих оправ да них раз ло га по тре бан при вре ме ни
смје штај.

(2) Ди је те из ста ва 1. т. а), б), в), г), д) и ђ) овог чла на
до три го ди не жи во та при вре ме но мо же би ти збри ну то у
уста но ву со ци јал не за шти те уз струч но ми шље ње Ми ни -
стар ства здра вља и со ци јал не за шти те (у да љем тек сту:
Ми ни стар ство).

Члан 41.

Ко ри сник ко ји је оства рио пра во на смје штај у уста но -
ву, ко ји не мо же оства ри ти здрав стве но оси гу ра ње по дру -
гом осно ву, оства ру је здрав стве но оси гу ра ње из бу џет ских
сред ста ва на ми је ње них за оства ри ва ње пра ва на смје штај
у уста но ву.

5. Збри ња ва ње у хра ни тељ ску по ро ди цу

Члан 42.

(1) Збри ња ва ње у хра ни тељ ску по ро ди цу је об лик
збри ња ва ња ко ри сни ка у по ро ди цу ко ја му обез бје ђу је за -
до во ља ва ње основ них жи вот них по тре ба, ко ја бри не о
лич но сти ко ри сни ка и по ма же му у оства ри ва њу ње го вих
пра ва и из вр ша ва њу оба ве за.
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(2) Пра во на збри ња ва ње у хра ни тељ ску по ро ди цу има
ли це ко је, у скла ду са овим за ко ном, има пра во на смје штај
у уста но ву.

(3) Хра ни тељ ска по ро ди ца је по ро ди ца са јед ним или
ви ше пу но љет них ли ца ко ја се ба ви услу га ма збри ња ва ња
дје це или пу но љет них ли ца, за ко ју је из вр ше на про цје на и
оспо со бља ва ње за хра ни тељ ство, ко ја ис пу ња ва про пи са не
усло ве и оства ру је на кна ду за сво је пру же не услу ге.

(4) При ли ком из бо ра по ро ди це у ко ју се ко ри сник збри -
ња ва, Цен тар ко ји вр ши збри ња ва ње ру ко во ди ће се на ро -
чи то лич ним свој стви ма ко ри сни ка и чла но ва по ро ди це у
ко ју се вр ши збри ња ва ње, стам бе ним и дру гим мо гућ но -
сти ма по ро ди це и по тре ба ма ко ри сни ка.

(5) У хра ни тељ ску по ро ди цу мо же се збри ну ти нај ви -
ше тро је дје це, од но сно дво је дје це са ин ва ли ди те том, с
тим да уку пан број дје це ко ја жи ве у по ро ди ци хра ни те ља,
ра чу на ју ћи и дје цу хра ни те ља, не мо же би ти ве ћи од пе то -
ро дје це.

(6) Из у зет но од ста ва 5. овог чла на, ка да је то у ин те ре -
су дје це, ка да је ри јеч о по ро ди ци срод ни ка, ка да се збри -
ња ва ју бра ћа и се стре, у хра ни тељ ску по ро ди цу мо же би ти
збри ну то ви ше дје це.

(7) У хра ни тељ ску по ро ди цу мо гу се збри ну ти нај ви ше
три пу но љет на ли ца.

(8) Из у зет но, збри ња ва ње се мо же вр ши ти и у по ро ди -
цу ко ја не ма ста тус хра ни тељ ске по ро ди це, ка да над ле жни
Цен тар про ци је ни да је то нео п ход но.

(9) По ро ди ца из ста ва 8. овог чла на ду жна је да у ро ку
од го ди ну да на од да на збри ња ва ња ко ри сни ка стек не ста -
тус хра ни тељ ске по ро ди це.

Члан 43.

Ко ри сник се не мо же збри ну ти у по ро ди цу у ко јој:

a) је не ко од чла но ва по ро ди це ли шен ро ди тељ ског
пра ва или по слов не спо соб но сти,

б) су на ру ше ни по ро дич ни од но си,

в) не ко од чла но ва по ро ди це има дру штве но не при хва -
тљи во по на ша ње и

г) би због бо ле сти чла на по ро ди це би ло угро же но здра -
вље ко ри сни ка и оства ри ва ње свр хе збри ња ва ња.

Члан 44.

(1) Ме ђу соб ни од но си Цен тра ко ји упу ћу је ко ри сни ка
и хра ни тељ ске по ро ди це у ко јој се збри ња ва уре ђу ју се
уго во ром, на осно ву рје ше ња о збри ња ва њу, ко је до но си
над ле жни Цен тар.

(2) Хра ни тељ има пра во на на кна ду за рад и на кна ду за
тро шко ве из др жа ва ња ко ри сни ка.

(3) Цен тар ко ји упу ћу је ко ри сни ка у хра ни тељ ску по -
ро ди цу при ли ком збри ња ва ња обез би је ди ће му основ ну
одје ћу, обу ћу и тро шко ве пре во за до те по ро ди це.

(4) Сред ства из ст. 2. и 3. овог чла на обез бје ђу ју се из
сред ста ва ко ри сни ка, об ве зни ка из др жа ва ња или из бу џет -
ских сред ста ва пред ви ђе них за со ци јал ну за шти ту.

(5) Уго вор о хра ни тељ ству пре ста је: спо ра зу мом уго -
вор них стра на, от ка зом уго во ра, рас ки дом уго во ра, смр ћу
ко ри сни ка и смр ћу чла на по ро ди це ко ји је за кљу чио уго вор
о хра ни тељ ству.

(6) Усло ви збри ња ва ња ко ри сни ка у по ро ди цу ко ја не ма
ста тус хра ни тељ ске по ро ди це ре гу ли са ће се рје ше њем о
смје шта ју и уго во ром из ме ђу по ро ди це и над ле жног Цен -
тра.

(7) По ро ди ца ко ја не ма ста тус хра ни тељ ске по ро ди це
има пра во на на кна ду за тро шко ве из др жа ва ња ко ри сни ка.

Члан 45.

Ко ри сник ко ји је оства рио пра во из чла на 42. овог за ко -
на, ко ји не мо же оства ри ти здрав стве но оси гу ра ње по дру -
гом осно ву, оства ру је здрав стве но оси гу ра ње из бу џет ских
сред ста ва на ми је ње них за оства ри ва ње пра ва на збри ња ва -
ње у хра ни тељ ску по ро ди цу.

Члан 46.

(1) Хра ни тељ ство се обез бје ђу је у вла сти том про сто ру
хра ни те ља, ко ри сни ка или дру гим објек ти ма ко ји су по себ -
но из гра ђе ни или при ла го ђе ни за ту на мје ну.

(2) Ми ни стар до но си пра вил ник о хра ни тељ ству.

(3) Пра вил ни ком из ста ва 2. овог чла на про пи су ју се
бли жи усло ви и по сту пак до би ја ња ста ту са хра ни тељ ске
по ро ди це, вр сте и об лик збри ња ва ња у хра ни тељ ској по ро -
ди ци, на чин спро во ђе ња над зо ра над ра дом хра ни те ља, на -
чин за об ра чун на кна да за рад хра ни те ља, из др жа ва ње и
пре ста нак хра ни тељ ства.

6. По моћ и ње га у ку ћи

Члан 47.

(1) Пра во на по моћ и ње гу у ку ћи обез бје ђу је се ста ри -
јем из не мо глом ли цу, те шко обо ље лом ли цу и дру гом ли цу
ко је ни је у ста њу да се бри не о се би.

(2) По моћ и ње га у ку ћи ли ци ма из ста ва 1. овог чла на
обез бје ђу је се из бу џет ских сред ста ва ако:

а) ли це не ма мо гућ но сти да по моћ и ње гу у ку ћи
обезби је ди вла сти тим сред стви ма и сред стви ма срод ни ка
ко ји има оба ве зу из др жа ва ња у скла ду са за ко ном,

б) ли це ни је за кљу чи ло уго вор о до жи вот ном из др жа -
ва њу,

в) ли це ни је уго во ром о да ро ва њу оту ђи ло имо ви ну и

г) укуп ни при хо ди ко ри сни ка по свим осно вима не пре -
ла зе из нос од 50% осно ви це из чла на 23. овог за ко на.

Члан 48.

По моћ и ње га у ку ћи об у хва та оба вља ње кућ них по сло -
ва, одр жа ва ње лич не хи ги је не, на бав ку хра не и ор га ни зо ва -
ње ис хра не и за до во ља ва ње дру гих сва ко днев них по тре ба.

Члан 49.

По моћ и ње гу у ку ћи мо же пру жа ти уста но ва со ци јал не
за шти те, удру же ње гра ђа на, вјер ска за јед ни ца и дру го прав -
но ли це ко ја ис пу ња ва усло ве за ре а ли за ци ју овог пра ва.

Члан 50.

(1) Ми ни стар до но си пра вил ник о оства ри ва њу пра ва
на по моћ и ње гу у ку ћи.

(2) Пра вил ни ком из ста ва 1. овог чла на про пи су ју се
вр сте услу га, бли жи усло ви у ве зи са оства ри ва њем пра ва
из чла на 47. овог за ко на, као и уче шће ко ри сни ка и ње го -
вог срод ни ка оба ве зног на из др жа ва ње у тро шко ви ма по -
мо ћи и ње ге у ку ћи.

7. Днев но збри ња ва ње

Члан 51.

(1) Пра во на днев но збри ња ва ње об у хва та раз ли чи те
вр сте ор га ни зо ва них днев них услу га и бо ра ва ка из ван вла -
сти те по ро ди це кроз ко је се обез бје ђу ју ис хра на, ње га, чу -
ва ње, бри га о здра вљу, вас пи та њу и обра зо ва њу, пси хо со -
ци јал на ре ха би ли та ци ја, рад на оку па ци ја и дру ге услу ге.

(2) Днев но збри ња ва ње мо же се оба вља ти у дру гој по -
ро ди ци, уста но ви со ци јал не за шти те, за себ ним цен три ма
или днев ним бо рав ци ма ко је ор га ни зу ју и пру жа ју јав не
уста но ве, удру же ња гра ђа на, вјер ске за јед ни це и дру га
прав на ли ца.

Члан 52.

Пра во на днев но збри ња ва ње има ди је те и пу но љет но
ли це ко је има пра во на смје штај у уста но ву или збри ња ва -
ње у хра ни тељ ску по ро ди цу и дру го ли це ко је због сво јих
пси хо со ци јал них те шко ћа и дру гих не по вољ них жи вот них
окол но сти има по тре бу за овим об ли ком за шти те, а на
осно ву рје ше ња Цен тра.

Члан 53.

(1) Ми ни стар до но си пра вил ник о оства ри ва њу пра ва
на днев но збри ња ва ње.

(2) Пра вил ни ком из ста ва 1. овог чла на про пи су је се
на чин вр ше ња услу га днев ног збри ња ва ња, над зо ра, уче -
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шће у тро шко ви ма днев ног збри ња ва ња ко ри сни ка и ње го -
вих срод ни ка оба ве зних за из др жа ва ње.

8. Јед но крат на нов ча на по моћ

Члан 54.

(1) Пра во на јед но крат ну нов ча ну по моћ обез бје ђу је се
по је дин цу, чла но ви ма по ро ди це или по ро ди ци у цје ли ни
ко ји се тре нут но на ђу у ста њу со ци јал не по тре бе због
окол но сти из чла на 18. тач ка a) под тач ка 8) и тач ка б) под -
тач ка 8) овог за ко на.

(2) Из нос јед но крат не по мо ћи из ста ва 1. овог чла на у
то ку ка лен дар ске го ди не не мо же би ти ве ћи од тро мје сеч -
ног из но са нов ча не по мо ћи за ко ри сни ке из чла на 24. овог
за ко на, а пре ма бро ју чла но ва по ро ди це.

(3) Из у зет но, ди рек тор Цен тра, због по себ них окол но -
сти, мо же одо бри ти јед но крат ну нов ча ну по моћ у ве ћем
изно су од из но са утвр ђе ног у ста ву 2. овог чла на, с тим да не
сми је би ти ве ћи од тро стру ког из но са из ста ва 2. овог чла на.

9. Са вје то ва ње

Члан 55.

(1) Са вје то ва ње је си стем ска и про гра ми ра на струч на
по моћ ко ју ре а ли зу ју струч ни рад ни ци при мје ном ме то да
со ци јал ног ра да и дру гих дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка,
а чи ја је свр ха по моћ по је дин цу, чла но ви ма по ро ди це или
по ро ди ци у цје ли ни у раз ви ја њу, до пу ња ва њу, очу ва њу и по -
бољ ша њу вла сти тих со ци јал них мо гућ но сти, а у слу ча ју бо -
ле сти, ста ро сти, ин ва лид но сти, не за по сле но сти, смр ти бли -
ских ли ца, про бле ма у вас пи та њу дје це и у од но си ма ро ди -
те ља и дје це, про бле ма ри зич них по на ша ња дје це и омла ди -
не, про бле ма брач них и ван брач них од но са, за кљу че њу бра -
ка, на си ља у по ро ди ци, укљу чи ва ња у сва ко днев ни жи вот
на кон ду жег бо рав ка у ин сти ту ци ја ма, оства ри ва ња по је ди -
них со ци јал них пра ва, те у дру гим не по вољ ним со ци јал ним
окол но сти ма и кри зним си ту а ци ја ма.

(2) Са вје то ва ње се спро во ди на осно ву про цје не укуп -
них по тре ба ко ри сни ка, ин ди ви ду ал ног пла на и спо ра зу ма
из ме ђу пру жа о ца услу ге и ко ри сни ка.

(3) Са вје то ва ње мо же спро во ди ти Цен тар, уста но ва со -
ци јал не за шти те, не вла ди на ор га ни за ци ја и струч ни рад -
ник ко ји са мо стал но оба вља по сло ве со ци јал не за шти те
као про фе си о нал не дје лат но сти, под усло ви ма да има ју
обез би је ђен по се бан про стор и струч не ква ли фи ка ци је.

(4) Ми ни стар до но си упут ство за спро во ђе ње са вје то -
ва ња.

(5) Упут ством из ста ва 4. овог чла на про пи су је се на -
чин оства ри ва ња са вје то ва ња.

IV - УСЛО ВИ ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ 
СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Члан 56.

Пра ва из со ци јал не за шти те мо же оства ри ти ли це под
усло ви ма да:

а) има пре би ва ли ште на под руч ју је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве у ко јој тра жи оства ри ва ње пра ва, осим за ли ца
ко ја су се на шла у по себ ним окол но сти ма из чла на 18.
тачкa а) под тач ка 8) и тачкa б) под тач ка 8) овог за ко на и
стра ни др жа вља ни ко ји ле гал но бо ра ве у Ре пу бли ци,

б) пред ви ђе но пра во не оства ру ју у дру гим си сте ми ма
со ци јал не си гур но сти и

в) се због ма те ри јал ног, со ци јал ног или пси хо со ци јал -
ног ста ња на ђе у ста њу со ци јал не по тре бе.

Члан 57.

Ли це не спо соб но за рад у сми слу овог за ко на је:

а) ди је те до на вр ше них 18 го ди на, од но сно до за вр шет -
ка ре дов ног обра зо ва ња, а нај ду же до 26 го ди на,

б) ли це ста ри је од 65 го ди на,

в) ли це са трај ним оште ће њи ма код ко га је струч на ко -
ми си ја из чла на 25. овог за ко на утвр ди ла не спо соб ност за
рад,

г) же на за ври је ме труд но ће, по ро ђа ја и по сли је по ро -
ђа ја у тра ја њу пред ви ђе ном пре ма про пи си ма из рад них
од но са и

д) отац, ста ра лац, усво ји лац, ко ји се бри не о јед ном или
ви ше дје це до го ди ну да на жи во та.

Члан 58.

(1) Про цје ну по тре ба и усмје ра ва ње дје це и омла ди не
са смет ња ма у раз во ју вр ши струч на ко ми си ја за про цје ну
по тре ба и усмје ра ва ње дје це и омла ди не са смет ња ма у
раз во ју.

(2) Ми ни стар до но си пра вил ник о про цје ни по тре ба и
усмје ра ва њу дје це и омла ди не са смет ња ма у раз во ју.

(3) Пра вил ни ком из ста ва 2. овог чла на про пи су је се са -
став пр во сте пе не и дру го сте пе не струч не ко ми си је из ста -
ва 1. овог чла на, усло ви за ње но фор ми ра ње, на чин ра да и
усло ви за про цје ну по тре ба и усмје ра ва ње дје це и омла ди -
не са смет ња ма у раз во ју.

Члан 59.

(1) За по је дин ца, од но сно чла на по ро ди це ко ји је не -
спо со бан за рад и има срод ни ка са ко јим не жи ви у по ро -
ди ци, а ко ји је у скла ду са за ко ном ду жан да уче ству је у
ње го вом из др жа ва њу, при ли ком утвр ђи ва ња пра ва из овог
за ко на, прет ход но ће се утвр ди ти мо гућ ност, спо соб ност и
оба ве за срод ни ка да му пру жи из др жа ва ње уко ли ко та оба -
ве за ни је утвр ђе на пра во сна жном суд ском од лу ком.

(2) Мо гућ ност из др жа ва ња утвр ђу је се пре ма при хо ди ма
срод ни ка оба ве зног да обез бје ђу је из др жа ва ње, при че му се
узи ма ју у об зир ње го ве по ро дич не при ли ке и спо соб но сти
ко је мо гу да бу ду од ути ца ја за утвр ђи ва ње те мо гућ но сти.

(3) Оба ве за из др жа ва ња из ме ђу срод ни ка од ре ђу је се у
скла ду са По ро дич ним за ко ном.

(4) Цен тар рје ше њем утвр ђу је из нос ко ји срод ник, по
осно ву уче шћа у из др жа ва њу, има оба ве зу да обез би је ди
ли цу не спо соб ном за рад у слу ча је ви ма гдје то ни је утвр -
ђе но суд ском од лу ком.

Члан 60.

(1) За оства ри ва ње пра ва по осно ву овог за ко на узи ма -
ју се при ма ња и при хо ди по је дин ца и свих чла но ва по ро ди -
це, као и укуп ни при хо ди по ро ди це, и то:

а) мје сеч на лич на при ма ња без по ре за и до при но са
обра чу на та као про сјеч но при ма ње оства ре но у зад ња три
мје се ца ко ји прет хо де мје се цу у ко ме је под не сен за хтјев,
од но сно у ви си ни про сјеч них лич них при ма ња оства ре них
у јед ном мје се цу или про сјек оства рен у два мје се ца ако
не ма при хо да за сва три мје се ца,

б) при хо ди од по љо при вред не дје лат но сти у ви си ни ка -
та стар ског при хо да у прет ход ној го ди ни,

в) при хо ди од из да ва ња у за куп не по крет не или по крет -
не имо ви не,

г) при хо ди од дру гих имо вин ских пра ва, ако се на те
при хо де пла ћа ју по ре зи,

д) при хо ди од из др жа ва ња по осно ву срод ства и дру гих
прав них осно ва и

ђ) при хо ди ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност, гдје се као
при ход узи ма до хо дак од са мо стал не дје лат но сти у прет -
ход ној го ди ни у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је област по -
ре за на до хо дак.

(2) Као при ход у сми слу ста ва 1. т. б) и в) овог чла на
узи ма се из нос ко ји слу жи као осно ви ца за об ра чу на ва ње
по ре за и до при но са у те ку ћој го ди ни.

(3) При хо ди ко ји се ис ка зу ју као го ди шњи при ход узи -
ма ју се у ви си ни про сјеч ног мје сеч ног из но са.

(4) Као при хо ди сма тра ју се уло зи да ти на штед њу, ка -
ма те, го тов но вац, хар ти је од ври јед но сти и ври јед ност
оту ђе не имо ви не, осим у слу ча је ви ма ка да се имо ви на оту -
ђу је ра ди обез бје ђи ва ња тро шко ва ли је че ња и со ци јал ног
збри ња ва ња по је ди на ца, од но сно чла но ва по ро ди це.

(5) У слу ча ју оту ђе ња не по крет не или по крет не имо ви -
не као при ход узи ма се тр жи шна ври јед ност оту ђе не имо -
ви не у тре нут ку рје ша ва ња о пра ву из овог за ко на.
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(6) При хо ди оства ре ни по осно ву пра ва на до да так за
по моћ и ње гу дру гог ли ца из овог за ко на, до дат ка на дје цу,
ма те рин ског до дат ка и по моћ за опре му но во ро ђен че та не
сма тра ју се при хо ди ма у сми слу овог за ко на.

Члан 61.

(1) За утвр ђи ва ње оба ве за по овом за ко ну узи ма ју се
при ма ња и при хо ди по је дин ца и чла но ва по ро ди це оба ве -
зних за из др жа ва ње у скла ду са По ро дич ним за ко ном, и то:

а) мје сеч на лич на при ма ња без по ре за и до при но са
обра чу на та као про сјеч но при ма ње оства ре но у зад ња три
мје се ца ко ји прет хо де мје се цу у ко ме је под не сен за хтјев,
од но сно у ви си ни про сјеч них лич них при ма ња оства ре них
у јед ном мје се цу или про сјек оства рен у два мје се ца ако
не ма при хо да за сва три мје се ца,

б) при хо ди од по љо при вред не дје лат но сти у ви си ни ка -
та стар ског при хо да у прет ход ној го ди ни,

в) при хо ди од из да ва ња у за куп не по крет не или по крет -
не имо ви не,

г) при хо ди од дру гих имо вин ских пра ва, ако се на те
при хо де пла ћа ју по ре зи и

д) при хо ди ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност, гдје се као
при ход узи ма до хо дак од са мо стал не дје лат но сти у прет -
ход ној го ди ни у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је област по -
ре за на до хо дак.

(2) Као при ход у сми слу ста ва 1. т. б) и в) овог чла на
узи ма се из нос ко ји слу жи као осно ви ца за об ра чу на ва ње
по ре за и до при но са у те ку ћој го ди ни.

(3) При хо ди ко ји се ис ка зу ју као го ди шњи при ход узи -
ма ју се у ви си ни про сјеч ног мје сеч ног из но са.

(4) Као при хо ди сма тра ју се уло зи да ти на штед њу, ка -
ма те, го тов но вац, хар ти је од ври јед но сти и ври јед ност
оту ђе не имо ви не, осим у слу ча је ви ма ка да се имо ви на оту -
ђу је ра ди обез бје ђи ва ња тро шко ва ли је че ња и со ци јал ног
збри ња ва ња по је ди на ца, од но сно чла но ва по ро ди це.

(5) У слу ча ју оту ђе ња не по крет не или по крет не имо ви -
не као при ход узи ма се тр жи шна ври јед ност оту ђе не имо -
ви не у мо мен ту рје ша ва ња о пра ву из овог за ко на.

(6) При хо ди оства ре ни по осно ву пра ва на до да так за
по моћ и ње гу дру гог ли ца из овог за ко на, до дат ка на дје цу,
ма те рин ског до дат ка и по моћ за опре му но во ро ђен че та не
сма тра ју се при хо ди ма у сми слу овог за ко на.

Члан 62.

(1) Тро шко ве, од но сно дио тро шко ва смје шта ја и збри -
ња ва ња у уста но ви и хра ни тељ ској по ро ди ци сно си ко ри -
сник, ро ди тељ, од но сно срод ник ко ји је ду жан да из др жа ва
ко ри сни ка, над ле жни ор ган или дру га ор га ни за ци ја и ли ца
ко ја су пре у зе ла пла ћа ње тро шко ва.

(2) Ко ри сник уче ству је у тро шко ви ма смје шта ја и
збри ња ва ња свим сво јим при хо ди ма и при ма њи ма, ума ње -
ним за из нос сред ста ва за лич не по тре бе.

(3) Ми ни стар до но си пра вил ник о уче шћу у тро шко ви -
ма из др жа ва ња, смје шта ја у уста но ву и збри ња ва ња у хра -
ни тељ ску по ро ди цу.

(4) Пра вил ни ком из ста ва 3. овог чла на про пи су ју се
усло ви и мје ри ла за утвр ђи ва ње из но са уче шћа у тро шко -
ви ма из др жа ва ња из чла на 59. овог за ко на и уче шћа у тро -
шко ви ма смје шта ја у уста но ву и збри ња ва ња у хра ни тељ -
ску по ро ди цу из ст. 1. и 2. овог чла на.

Члан 63.

(1) Цен тар има пра во на на док на ду сред ста ва ис пла ће -
них на име оства ре них пра ва из овог за ко на од ко ри сни ка
со ци јал не за шти те у слу ча ју да оту ђи не по крет ну имо ви ну,
као и од ли ца ко ја су по за ко ну ду жна да уче ству ју у из др -
жа ва њу ко ри сни ка, из у зев при ли ком оства ри ва ња пра ва на
до да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца.

(2) У слу ча ју смр ти ко ри сни ка со ци јал не за шти те, Цен -
тар има пра во да из ње го ве оста вин ске ма се на пла ти ре ва -
ло ри зо ва ни из нос ис пла ћен на име оства ре них пра ва из
ста ва 1. овог чла на.

(3) Цен тар је на осно ву рје ше ња о при зна ва њу пра ва на
нов ча ну по моћ, смје шта ја у уста но ву или збри ња ва ња у

хра ни тељ ску по ро ди цу пу но љет них ли ца ду жан да по кре -
не по сту пак за би ље жбе по тра жи ва ња на не по крет но сти ма
или ди је лу не по крет но сти у вла сни штву ко ри сни ка со ци -
јал не за шти те.

(4) Тро шко ви по кре та ња и во ђе ња по ступ ка из овог
чла на фи нан си ра ју се из бу џет ских сред ста ва је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве на ми је ње них за пра ва из со ци јал не за -
шти те.

V - ПО СТУ ПАК ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ 
СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Члан 64.

(1) По за хтје ву за оства ри ва ње пра ва из овог за ко на у
пр вом сте пе ну од лу чу је над ле жни Цен тар на чи јем
подруч ју под но си лац за хтје ва има пре би ва ли ште, од но сно
дозвoлу за бо ра вак стра на ца.

(2) У слу ча ју да се мје сна над ле жност не мо же од ре ди -
ти пре ма од ред ба ма ста ва 1. овог чла на, она се од ре ђу је
пре ма мје сту гдје је на стао по вод за во ђе ње по ступ ка.

Члан 65.

(1) По сту пак за оства ри ва ње пра ва из овог за ко на во ди
се по од ред ба ма за ко на ко ји про пи су је управ ни по сту пак,
ако овим за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

(2) По сту пак за оства ри ва ње пра ва из овог за ко на мо ра
би ти во ђен та ко да обез би је ди по вјер љи вост по да та ка, по -
што ва ње лич ног ин те гри те та и до сто јан ства ко ри сни ка.

(3) У по ступ ку оства ри ва ња пра ва у со ци јал ној за шти -
ти при мје њу ју се ме то де со ци јал ног, пе да го шког, де фек то -
ло шког, пси хо ло шког и дру гог струч ног ра да.

Члан 66.

У по ступ ку у ко ме се од лу чу је о пра ви ма дје те та из
овог за ко на над ле жни ор ган је ду жан да омо гу ћи дје те ту да
из ра зи сво је ми шље ње у скла ду са уз ра стом и ње го вим
спо соб но сти ма.

Члан 67.

(1) По сту пак за оства ри ва ње пра ва из овог за ко на по -
кре ће се на за хтјев ли ца, од но сно ње го вог за кон ског за -
ступ ни ка, ста ра о ца или по слу жбе ној ду жно сти.

(2) Над ле жни Цен тар ду жан је да по кре не по сту пак по
слу жбе ној ду жно сти за оства ри ва ње пра ва из овог за ко на,
по во дом ини ци ја ти ве гра ђа на или овла шће них ор га на и
дру гих прав них и фи зич ких ли ца, ако утвр ди или са зна да
је с об зи ром на по сто је ће чи ње нич но ста ње по треб но по -
кре ну ти по сту пак за оства ри ва ње пра ва из овог за ко на.

Члан 68.

(1) Ли цу ко је се на ђе на под руч ју је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве у ко јој не ма пре би ва ли ште, а у ста њу је тре нут -
не и из у зет но те шке жи вот не си ту а ци је ко ја зах ти је ва нео -
д ло жно обез бје ђе ње не ког од пра ва из овог за ко на, град -
ски, од но сно оп штин ски над ле жни Цен тар ду жан је да
пру жи од го ва ра ју ћи об лик за шти те.

(2) Цен тар, на чи ји је те рет пру же на по моћ из ста ва 1.
овог чла на има пра во на на кна ду тро шко ва од Цен тра ко ји
је мје сно над ле жан за ко ри сни ка.

Члан 69.

(1) Мје сна над ле жност Цен тра за ди је те од ре ђу је се
пре ма пре би ва ли шту ро ди те ља или ста раоца.

(2) За ди је те чи ји ро ди те љи не жи ве за јед но мје сна
надле жност се од ре ђу је пре ма пре би ва ли шту ро ди те ља ко -
ме је ди је те по вје ре но на за шти ту и вас пи та ње, од но сно
пре ма пре би ва ли шту ро ди те ља код ко га се ди је те на ла зи.

(3) Ако ни је дан од ро ди те ља дје те та ни је по знат или
ако ни је по зна то ње го во пре би ва ли ште, по сту пак во ди
Цен тар на чи јем под руч ју се ди је те за те кло.

Члан 70.

(1) Мје сна над ле жност се не ми је ња збри ња ва њем ли -
ца у уста но ву или хра ни тељ ску по ро ди цу.
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(2) Ако се из ми је не окол но сти на осно ву ко јих је по
овом за ко ну би ла од ре ђе на мје сна над ле жност, по сту пак
на ста вља над ле жни Цен тар.

(3) Ако по окон ча њу по ступ ка ко ри сник ко ме је при -
зна то пра во про ми је ни пре би ва ли ште, Цен тар је ду жан да
у ро ку од 15 да на спи се пред ме та о при зна том пра ву до ста -
ви над ле жном Цен тру но вог мје ста пре би ва ли шта ко ри -
сни ка, ко ји има оба ве зу да у ро ку од 30 да на од да на до би -
ја ња спи са до не се но во рје ше ње о пра ву ко ри сни ка.

(4) До окон ча ња по ступ ка из ста ва 3. овог чла на Цен -
тар ко ји је при знао пра во при је на сту па ња про мје не
обезби је ди ће из вр ше ње тог пра ва.

(5) О су ко бу мје сне над ле жно сти из ме ђу цен та ра рје -
ша ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да), на
при је длог ми ни стар ства над ле жног за по сло ве упра ве.

Члан 71.

Ка да се као ко ри сник пра ва из овог за ко на по ја вљу је
по ро ди ца, за но си о ца пра ва се од ре ђу је пу но љет ни члан
по ро ди це до ма ћин ства за ко јег се утвр ди да ће на нај бо љи
на чин рас по ла га ти оства ре ним пра ви ма.

Члан 72.

О жал би про тив рје ше ња пр во сте пе ног ор га на рје ша ва
ми ни стар.

Члан 73.

(1) Пра ва на нов ча ну по моћ и до да так за по моћ и ње гу
дру гог ли ца при па да ју ко ри сни ку од пр вог да на на ред ног
мје се ца од да на под но ше ња за хтје ва, од но сно по кре та ња
по ступ ка по слу жбе ној ду жно сти.

(2) Пра во на по др шку у из јед на ча ва њу мо гућ но сти дје -
це и омла ди не са смет ња ма у раз во ју, смје штај у уста но ву,
збри ња ва ње у хра ни тељ ску по ро ди цу, по моћ и ње гу у ку -
ћи, днев но збри ња ва ње и јед но крат ну нов ча ну по моћ при -
па да ко ри сни ку од да на при зна ва ња пра ва.

(3) Жал ба на рје ше ње о при зна том пра ву не од га ђа ње -
го во из вр ше ње.

(4) Пра во из со ци јал не за шти те тра је док по сто је усло -
ви про пи са ни за сти ца ње и ко ри шће ње тог пра ва.

(5) Пра ва из ста ва 1. овог чла на пре ста ју пр вог да на на -
ред ног мје се ца од на стан ка окол но сти за пре ста нак пра ва,
а пра ва из ста ва 2. овог чла на пре ста ју да ном на стан ка
окол но сти за пре ста нак пра ва.

Члан 74.

(1) Ко ри сник пра ва из овог за ко на, од но сно ње гов за -
кон ски за ступ ник или ста ра лац ду жан је да над ле жном
Цен тру при ја ви сва ку про мје ну ко ја је од ути ца ја на при -
зна то пра во и утвр ђе ну оба ве зу, у ро ку од 15 да на од да на
на ста ле про мје не.

(2) Све про мје не ко је су од ути ца ја на ко ри шће ње пра -
ва и утвр ђе них оба ве за по овом за ко ну узи ма ју се у об зир
од пр вог да на на ред ног мје се ца по њи хо вом на сту па њу.

Члан 75.

(1) При ли ком рје ша ва ња о за хтје ву ко ри сни ка за при зна -
ва ње пра ва из овог за ко на Цен тар је ду жан да од лу чи о за -
хтје ву и да са гле да укуп но ста ње со ци јал не угро же но сти и
по тре бе по је дин ца и по ро ди це, те утвр ди и дру га пра ва са
ко ји ма се на нај цје лис ход ни ји на чин по тре бе мо гу за до во -
љи ти.

(2) Цен тар је ду жан да то ком по ступ ка за оства ри ва ње
пра ва из си сте ма со ци јал не за шти те из ра ди ин ди ви ду ал ни
план мје ра и ак тив но сти у трет ма ну и утвр ди свр ху ко ја се
њи ме же ли по сти ћи, те пре ду зме по треб не ак тив но сти да
се ли це са те шко ћа ма оспо со би за бри гу о се би и чла но ви -
ма по ро ди це.

(3) При до но ше њу пла на, Цен тар са ра ђу је са ли цем ко -
је се обра ти ло за по моћ и чла но ви ма ње го ве по ро ди це.

Члан 76.

(1) Цен тар ко ји рје ша ва о пра ви ма из со ци јал не за шти те
пре и спи ту је усло ве за ко ри шће ње пра ва на ко је ути че имо -
вин ско ста ње и ви си на при хо да до ок то бра те ку ће го ди не.

(2) За оста ла пра ва про вје ра усло ва се вр ши јед ном го -
ди шње, а пре ма пла ну Цен тра.

(3) У по ступ ку пре и спи ти ва ња усло ва за оства ри ва ње
пра ва из со ци јал не за шти те но во рје ше ње се до но си уко ли -
ко је до шло до про мје на ко је има ју ути цај на да ље ко ри -
шће ње пра ва.

Члан 77.

(1) Ми ни стар ство мо же из вр ши ти ре ви зи ју рје ше ња о
при зна тим пра ви ма из овог за ко на.

(2) У вр ше њу ре ви зи је Ми ни стар ство ста вља на пр во -
сте пе но рје ше ње за би ље жбу да је ре ви зи ја из вр ше на и да
је рје ше ње у скла ду са за ко ном или уки да, од но сно по ни -
шта ва и вра ћа пр во сте пе но рје ше ње на по нов но од лу чи ва -
ње, ако рје ше ње ни је у скла ду са за ко ном.

(3) По сту пак ре ви зи је не од га ђа из вр ше ње рје ше ња.

Члан 78.

(1) О ко ри сни ци ма пра ва из овог за ко на и пру же ним
услу га ма Ми ни стар ство во ди је дин стве ну еви ден ци ју.

(2) Је дин стве на еви ден ци ја ко ри сни ка пра ва из ста ва 1.
овог чла на во ди се у скла ду са за ко ном ко јим се про пи су је
је дин стве но уре ђи ва ње пра ва на го то вин ску на кна ду.

(3) Уста но ве со ци јал не за шти те во де еви ден ци ју о
оства ре ним пра ви ма и услу га ма и ко ри сни ци ма пре ма пол -
ној, ста ро сној, ет нич кој, вјер ској, со ци јал ној при пад но сти
и пре ма дру гим кри те ри ју ми ма за ко је се утвр ди да су нео -
п ход ни.

(4) Еви ден ци ју о ко ри сни ци ма, њи хо вим пра ви ма и
пру же ним услу га ма обез бје ђу ју и чу ва ју као слу жбе ну тај -
ну ли ца ко ји ма је до ступ на због при ро де њи хо вог по сла.

(5) По да ци из еви ден ци је не сми ју се да ва ти дру гим ли -
ци ма или у јав ност на на чин ко ји би омо гу ћио от кри ва ње
иден ти те та ко ри сни ка.

(6) Ми ни стар до но си пра вил ник о во ђе њу еви ден ци ја у
со ци јал ној за шти ти.

(7) Пра вил ни ком из ста ва 6. овог чла на про пи су ју се
са др жај и на чин во ђе ња еви ден ци ја ко ри сни ка пра ва и
услу га, као и обра зац еви ден ци је.

Члан 79.

(1) Струч ни рад ни ци и рад ни ци на оста лим по сло ви ма
со ци јал не за шти те ду жни су да по дат ке о ма те ри јал ној и
со ци јал ној угро же но сти по је дин ца или по ро ди це, као и о
узро ци ма, окол но сти ма и по сље ди ца ма тог ста ња чу ва ју
као слу жбе ну тај ну.

(2) Струч ног рад ни ка или рад ни ка на оста лим по сло ви -
ма со ци јал не за шти те мо же раз ри је ши ти ду жно сти чу ва ња
слу жбе не тај не над ле жни ор ган уста но ве, суд, ко ри сник или
ње гов за кон ски за ступ ник, и то у слу ча ју оправ да ног ин те -
ре са за ко ри сни ка или за шти те ши рег дру штве ног ин те ре са.

VI - УСТА НО ВЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Члан 80.

(1) Оства ри ва ње пра ва на со ци јал ну за шти ту утвр ђе -
них овим за ко ном вр ше уста но ве со ци јал не за шти те.

(2) Уста но ву со ци јал не за шти те мо же осно ва ти Вла да,
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, прав но и фи зич ко ли це у
скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

Члан 81.

Уста но ве со ци јал не за шти те ко је се осни ва ју у скла ду
са овим за ко ном су:

а) за вод за со ци јал ну за шти ту,

б) цен тар за со ци јал ни рад,

в) уста но ва со ци јал не за шти те за смје штај,

г) уста но ва со ци јал не за шти те за днев но збри ња ва ње и
услу ге,

д) цен тар за по моћ и ње гу у ку ћи,

ђ) ге рон то ло шки цен тар,
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е) цен тар за со ци јал ну ре ха би ли та ци ју ли ца са ин ва ли -
ди те том,

ж) цен тар за вас пи та ње дје це и омла ди не,

з) цен тар за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во ју,

и) при хва ти ли ште и

ј) са вје то ва ли ште.

Члан 82.

(1) За осни ва ње уста но ве со ци јал не за шти те по треб но
је ис пу ни ти усло ве у по гле ду про сто ра, опре ме и по треб -
ног бро ја струч них и дру гих рад ни ка.

(2) Ми ни стар до но си пра вил ник о ис пу ње но сти усло ва
из ста ва 1. овог чла на.

(3) Ми ни стар рје ше њем утвр ђу је ис пу ње ност усло ва за
осни ва ње уста но ве со ци јал не за шти те.

(4) Ми ни стар рје ше њем утвр ђу је ви си ну тро шко ва у
по ступ ку утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва за осни ва ње
уста но ва со ци јал не за шти те.

(5) Рје ше ње ми ни стра из ста ва 3. ово га чла на је ко нач -
но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.

(6) Тро шко ве по ступ ка утвр ђи ва ња усло ва ко је сно си
под но си лац за хтје ва чи не при ход бу џе та Ре пу бли ке.

(7) На осно ву од лу ке о осни ва њу и рје ше ња из ста ва 3.
oвог чла на, уста но ва со ци јал не за шти те упи су је се у суд -
ски ре ги стар, чи ме сти че свој ство прав ног ли ца и усло ве за
по че так ра да.

Члан 83.

(1) На осно ву рје ше ња о ис пу ње но сти усло ва за осни -
ва ње и рје ше ња о упи су у ре ги стар код над ле жног су да,
уста но ва со ци јал не за шти те упи су је се и у Ре ги стар уста -
но ва со ци јал не за шти те, ко је во ди Ми ни стар ство.

(2) Ми ни стар до но си пра вил ник о са др жа ју и на чи ну
во ђе ња Ре ги стра уста но ва со ци јал не за шти те.

Члан 84.

(1) Уста но ва со ци јал не за шти те за смје штај ко ри сни ка
оба ве зна је да при ми ко ри сни ка ако рас по ла же сло бод ним
мје стом и ако ко ри сник ис пу ња ва усло ве про пи са не за при -
јем у уста но ву, утвр ђе не овим за ко ном и дру гим про пи си ма.

(2) При јем ко ри сни ка у уста но ву со ци јал не за шти те за
смје штај вр ши се на осно ву рје ше ња Цен тра или на осно -
ву уго во ра за кљу че ног са ко ри сни ком ко ји сам сно си тро -
шко ве смје шта ја.

(3) Уста но ве со ци јал не за шти те, чи ји је осни вач Вла да,
при је при је ма ко ри сни ка ду жне су да при ба ве струч но ми -
шље ње Ми ни стар ства.

(4) Уста но ва со ци јал не за шти те за смје штај не мо же от -
пу сти ти ко ри сни ка при је не го што пре ду зме све мје ре
утвр ђе не уго во ром о смје шта ју ко ри сни ка.

(5) При је не го што от пу сти ко ри сни ка, уста но ва за
смје штај ко ри сни ка ду жна је да раз мо три, за јед но са дру -
гом стра ном пот пи сни цом уго во ра о смје шта ју, мо гућ но -
сти при мје не дру гих об ли ка со ци јал не за шти те ко ри сни ка.

Члан 85.

Уста но ве со ци јал не за шти те у оба вља њу сво је дје лат -
но сти са ра ђу ју са ко ри сни ком, по ро ди цом, гра ђа ни ма,
уста но ва ма у обла сти здрав ства, вас пи та ња, обра зо ва ња,
оспо со бља ва ња и ре ха би ли та ци је, удру же њи ма гра ђа на,
ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма, при вред ним дру штви ма,
вјер ским ор га ни за ци ја ма, фон да ци ја ма и дру гим ор га ни за -
ци ја ма и уста но ва ма.

Члан 86.

(1) У по ступ ку осни ва ња, упра вља ња, ру ко во ђе ња,
над зо ра и уки да ња уста но ва со ци јал не за шти те при мје њу -
ју се од ред бе овог за ко на и за ко на ко ји уре ђу је си стем јав -
них слу жби.

(2) Ор га ни упра вља ња у уста но ва ма со ци јал не за шти те
су ди рек тор и управ ни од бор.

(3) Уста но ве со ци јал не за шти те мо гу вр ши ти про мје ну
сво је дје лат но сти са мо уз са гла сност осни ва ча.

Члан 87.

(1) Уста но вом со ци јал не за шти те ру ко во ди ди рек тор
ко јег име ну је и ра зр је ша ва осни вач.

(2) Ди рек тор уста но ве со ци јал не за шти те име ну је се на
пе ри од од че ти ри го ди не из ре да струч них рад ни ка из чла -
на 91. овог за ко на, са рад ним ис ку ством у стру ци од нај ма -
ње пет го ди на и по ло же ним струч ним ис пи том за рад у ор -
га ни ма упра ве.

(3) У уста но ва ма за смје штај ко ри сни ка за ди рек то ра
мо гу би ти име но ва на, по ред струч них рад ни ка, и ли ца ко -
ја има ју ви со ку струч ну спре му еко ном ских усмје ре ња под
усло ви ма из ста ва 2. овог чла на.

(4) Ди рек то ра Цен тра за со ци јал ни рад име ну је осни -
вач уз прет ход ну са гла сност Ми ни стар ства.

Члан 88.

(1) Управ ни од бор уста но ве име ну је и ра зр је ша ва
осни вач.

(2) Са став и број чла но ва управ ног од бо ра уста но ве
про пи су је се ак том о осни ва њу у скла ду са за ко ном.

Члан 89.

(1) Уста но ва со ци јал не за шти те под но си из вје штај о
свом ра ду осни ва чу и Ми ни стар ству.

(2) Из вје штај из ста ва 1. овог чла на уста но ва со ци јал -
не за шти те под но си јед ном го ди шње.

Члан 90.

По сло ве со ци јал не за шти те у уста но ва ма со ци јал не за -
шти те оба вља ју струч ни рад ни ци и рад ни ци на оста лим
по сло ви ма со ци јал не за шти те.

Члан 91.

(1) Струч ни рад ни ци пре ма овом за ко ну су ли ца ко ја су
сте кла обра зо ва ње пр вог ци клу са у тра ја њу од нај ма ње
три, а нај ви ше че ти ри го ди не и вред ну ју се са нај ма ње 180,
од но сно 240 ECTS бо до ва, од но сно да има ју струч ну спре -
му сте че ну пре ма за ко ну ко ји ре гу ли ше ви со ко обра зо ва -
ње, од го ва ра ју ћег усмје ре ња, а ко ји не по сред но ра де са ко -
ри сни ци ма на пру жа њу со ци јал них услу га.

(2) Струч ни рад ни ци у Цен тру су рад ни ци сље де ћих
за ни ма ња: ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник, ди пло ми ра ни
прав ник, ди пло ми ра ни пси хо лог, ди пло ми ра ни со ци о лог,
ди пло ми ра ни пе да гог, ди пло ми ра ни спе ци јал ни пе да гог и
ди пло ми ра ни де фек то лог (ди пло ми ра ни спе ци јал ни еду ка -
тор и ре ха би ли та тор).

(3) Струч ни рад ни ци за по сле ни у уста но ва ма за смје -
штај ко ри сни ка, по ред за ни ма ња из ста ва 2. овог чла на, су
и за по сле ни ко ји су за вр ши ли од го ва ра ју ћа пе да го шка и
здрав стве на усмје ре ња.

Члан 92.

Рад ни ци на оста лим по сло ви ма со ци јал не за шти те
пре ма овом за ко ну су ли ца ко ја има ју за ко ном при зна то
обра зо ва ње, а ко ји су ан га жо ва ни на по сло ви ма не по сред -
не или по сред не по др шке ко ри сни ци ма, ње го ва ња, не по -
сред не по мо ћи, збри ња ва ња и вас пи та ња ко ри сни ка у уста -
но ва ма из чла на 81. овог за ко на.

Члан 93.

(1) Струч ни рад ни ци за по сле ни у уста но ва ма со ци јал -
не за шти те по ла жу струч ни ис пит за рад у обла сти со ци -
јал не за шти те на кон оба вље ног при прав нич ког ста жа.

(2) Струч ни ис пит по ла же се пред ко ми си јом ко ју име -
ну је ми ни стар.

(3) Рје ше њем ми ни стра о име но ва њу чла но ва ко ми си је
из ста ва 2. овог чла на утвр ђу је се и на кна да за рад ко ми си је.

(4) Тро шко ве за по ла га ње струч ног ис пи та ко је сно си
под но си лац за хтје ва чи не при ход бу џе та Ре пу бли ке.

(5) Ми ни стар рје ше њем утвр ђу је ви си ну тро шко ва из
ста ва 4. овог чла на за по ла га ње струч ног ис пи та.

(6) Ми ни стар до но си пра вил ник о оба вља њу при прав -
нич ког ста жа у обла сти со ци јал не за шти те.
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(7) Пра вил ни ком из ста ва 6. овог чла на про пи су ју се
усло ви и на чин оба вља ња при прав нич ког ста жа и про грам
по ла га ња струч ног ис пи та за рад у обла сти со ци јал не за -
шти те.

Члан 94.

По је ди ни по сло ви у со ци јал ној за шти ти мо гу се оба -
вља ти до бро вољ но, од но сно во лон тер ским ра дом под над -
зо ром струч них рад ни ка.

Члан 95.

Струч ни рад ни ци и рад ни ци на оста лим по сло ви ма со -
ци јал не за шти те има ју пра во и оба ве зу да се струч но уса -
вр ша ва ју ра ди уна пре ђи ва ња оба вља ња по сло ва.

Члан 96.

(1) Уста но ве со ци јал не за шти те ду жне су да обез би је де
усло ве за уво ђе ње су пер ви зи је струч ним рад ни ци ма и рад -
ни ци ма на оста лим по сло ви ма со ци јал не за шти те ко јом се
обез бје ђу је ор га ни зо ва на и стал на струч на по др шка ра ди
ква ли тет ни јег и про фе си о нал ни јег оба вља ња по сло ва и
пру жа ња услу га ко ри сни ци ма.

(2) По сло ве су пер ви зи је оба вља ју обра зо ва ни су пер ви -
зо ри ко ји су зва ње су пер ви зо ра сте кли у ве ри фи ко ва ним
про це си ма обра зо ва ња од стра не над ле жних обра зов них
ин сти ту ци ја.

(3) Ми ни стар до но си упут ство о су пер ви зи ји у уста но -
ва ма со ци јал не за шти те.

(4) Упут ством из ста ва 3. овог чла на про пи су ју се усло -
ви и на чин оба вља ња су пер ви зи је у уста но ва ма со ци јал не
за шти те.

Члан 97.

На по сту пак за кљу чи ва ња уго во ра о ра ду са струч ним
и оста лим рад ни ци ма, рад но ври је ме, од мор и од су ства,
пла те и на кна де по осно ву ра да, за шти та пра ва из рад ног
од но са, рје ша ва ње спо ро ва из ме ђу рад ни ка и уста но ве,
уче шће рад ни ка и син ди ка та у за шти ти пра ва рад ни ка,
пре ста нак уго во ра о ра ду и дру га пра ва и оба ве зе ко је на -
ста ју по осно ву рад ног од но са при мје њу је се за кон ко ји ре -
гу ли ше област рад них од но са и ко лек тив ни уго во ри.

Члан 98.

(1) Уко ли ко се у уста но ви со ци јал не за шти те ор га ни зу -
је штрајк, мо ра се обез би је ди ти, за ви сно од дје лат но сти,
не сме та но и кон ти ну и ра но оба вља ње сље де ћих по сло ва:

а) ре дов на ис пла та нов ча них при ма ња ко ри сни ци ма,

б) смје штај, ис хра на и здрав стве на за шти та ко ри сни ка
смје ште них у уста но ве со ци јал не за шти те и

в) по моћ и ње га у ку ћи.

(2) За оба вља ње по сло ва и за да та ка из ста ва 1. ово га
чла на, ко ји мо ра ју да се спро во де за ври је ме тра ја ња
штрај ка, као и на чин и усло ве за оба вља ње тих по сло ва и
за да та ка при мје њи ва ће се од ред бе за ко на ко ји ре гу ли ше
област штрај ка.

1. За вод за со ци јал ну за шти ту

Члан 99.

(1) Вла да осни ва За вод за со ци јал ну за шти ту, као раз -
вој ну уста но ву, ра ди пра ће ња, уна пре ђи ва ња, пла ни ра ња,
под сти ца ња раз во ја и оба вља ња ис тра жи вач ких и струч -
них по сло ва у обла сти со ци јал не за шти те.

(2) За вод за со ци јал ну за шти ту:

а) пра ти и про у ча ва со ци јал не по ја ве и про бле ме, из ра ђу -
је ана ли зе и из вје шта је о ста њу у обла сти со ци јал не за шти те
и пред ла же мје ре за уна пре ђи ва ње со ци јал не за шти те,

б) раз ви ја стан дар де, кри те ри ју ме и нор ма ти ве за оба -
вља ње струч них по сло ва у обла сти со ци јал не за шти те,

в) оба вља струч не по сло ве ко ји се од но се на раз вој,
пра ће ње и оси гу ра ње ква ли те та ра да за по сле них у со ци -
јал ној за шти ти,

г) ми ни стар ству над ле жном за со ци јал ну за шти ту
пред ла же план уса вр ша ва ња ка дро ва са пла ном при о ри -
тет них про гра ма обу ке у со ци јал ној за шти ти,

д) уна пре ђу је ба зе по да та ка од зна ча ја за си стем со ци -
јал не за шти те,

ђ) ор га ни зу је уса вр ша ва ње струч них рад ни ка,

е) пра ти при мје ну стан дар да услу га со ци јал ног ра да и
со ци јал не за шти те,

ж) из ра ђу је за ре пу блич ке ор га не или уста но ве струч не
ела бо ра те и на њи хов за хтјев да је струч но ми шље ње о по -
је ди ним пи та њи ма из обла сти со ци јал не за шти те и со ци -
јал не по ли ти ке,

з) спро во ди ис тра жи ва ња у обла сти со ци јал не за шти те,

и) об ја вљу је ре зул та те сво га ра да, по дат ке и пу бли ка -
ци је из окви ра сво је дје лат но сти,

ј) са чи ња ва и пу бли ку је мо но гра фи је, ча со пи се и збор -
ни ке ра до ва, струч не при руч ни ке, во ди че, ин фор ма то ре,
сту ди је и при мје ре до бре прак се,

к) ини ци ра, уче ству је и ор га ни зу је на уч не и струч не
ску по ве и са ра ђу је са до ма ћим и ме ђу на род ним ор га ни за -
ци ја ма и

л) оба вља и дру ге по сло ве од ре ђе не дру гим про пи си ма
и ста ту том.

(3) Сред ства за рад За во да за со ци јал ну за шти ту
обезбје ђу ју се из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке и дру гих
изво ра по осно ву оба вља ња дје лат но сти.

2. Цен тар за со ци јал ни рад

Члан 100.

(1) Цен тар је уста но ва со ци јал не за шти те ко ју осни ва
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

(2) Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве мо гу осно ва ти за јед -
нич ки Цен тар у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше област
ло кал не са мо у пра ве.

(3) Ка да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве осни ва ју за јед -
нич ки Цен тар, осни вач ким ак том утвр ђу је се ко ја је ди ни ца
име ну је ор га не и уре ђу је дру га пи та ња у ве зи са ра дом за -
јед нич ког Цен тра, у скла ду са за ко ном.

Члан 101.

(1) У спро во ђе њу дје лат но сти со ци јал не за шти те и со -
ци јал ног ра да Цен тар вр ши јав на овла шће ња:

a) пру жа пр ву струч ну по моћ гра ђа ни ма,

б) рје ша ва у пр вом сте пе ну о оства ри ва њу пра ва утвр -
ђе них овим за ко ном и од лу ка ма о про ши ре ним пра ви ма у
је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве,

в) рје ша ва у пр вом сте пе ну о оства ри ва њу пра ва из
обла сти дјеч је за шти те,

г) рје ша ва у пр вом сте пе ну о оства ри ва њу пра ва из
обла сти по ро дич но-прав не за шти те и ста ра тељ ства,

д) ра ди на спро во ђе њу мје ра пре ма ма ло љет ним ли ци -
ма у кри вич ном по ступ ку,

ђ) пру жа со ци јал не услу ге у по ступ ку рје ша ва ња о пра -
ви ма из обла сти со ци јал не за шти те,

е) вр ши над зор над хра ни тељ ским по ро ди ца ма,

ж) во ди еви ден ци ју и до ку мен та ци ју о пра ви ма, пру же -
ним услу га ма и пред у зе тим мје ра ма у окви ру сво је дје лат -
но сти и из да је увје ре ња на осно ву еви ден ци је и

з) вр ши ис пла ту нов ча них пра ва утвр ђе них овим за ко -
ном и дру гим про пи си ма и оп штим ак ти ма.

(2) Осим по сло ва из ста ва 1. овог чла на, Цен тар оба вља
и струч не по сло ве у спро во ђе њу со ци јал не за шти те и со -
ци јал ног ра да, по ро дич не и дјеч је за шти те, и то:

а) от кри ва и пра ти со ци јал не по тре бе гра ђа на и про бле -
ме у обла сти со ци јал не за шти те,

б) пред ла же и пред у зи ма мје ре у рје ша ва њу со ци јал -
них по тре ба гра ђа на и пра ти њи хо во из вр ше ње,

в) пред ла же мје ре за уна пре ђи ва ње со ци јал не за шти те
и пла ни ра ње раз во ја си сте ма со ци јал не за шти те у ло кал -
ним за јед ни ца ма, ор га ни зу је и спро во ди од го ва ра ју ће об -
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ли ке со ци јал не и дјеч је за шти те и не по сред но пру жа со ци -
јал не услу ге,

г) пра ти ста ње у обла сти дјеч је и по ро дич но-прав не за -
шти те, по кре ће ини ци ја ти ве и пред ла же мје ре за уна пре ђи -
ва ње си сте ма дјеч је и по ро дич не за шти те,

д) раз ви ја и уна пре ђу је пре вен тив не ак тив но сти ко је
до при но се спре ча ва њу и су зби ја њу со ци јал них про бле ма,

ђ) пру жа ди јаг но стич ке услу ге, спро во ди од го ва ра ју ћи
трет ман, са вје то дав не, те ра пиј ске услу ге и струч ну по моћ
ко ри сни ци ма,

е) под сти че, ор га ни зу је и ко ор ди ни ра про фе си о нал ни и
до бро вољ ни рад у обла сти со ци јал не за шти те,

ж) ра ди на раз во ју ра зно вр сних мо де ла збри ња ва ња ко -
ри сни ка у за јед ни ци и со ци јал них услу га у скла ду са по -
тре ба ма ко ри сни ка, раз ви ја со ци јал ни рад у за јед ни ци,

з) пру жа услу ге по мо ћи и ње ге у ку ћи, днев ног збри ња -
ва ња и при хва ти ли шта,

и) под сти че и раз ви ја са мо по моћ, до бро вољ ни рад, ме -
ђу људ ску со ли дар ност, до бро твор не и ху ма ни тар не дје лат -
но сти,

ј) оба вља по сло ве са вје то ва ли шта за про бле ме бра ка и
по ро ди це, вас пи та ња дје це, усво је ња, од но са ро ди те ља и
дје це,

к) оба вља ана ли тич ко-ис тра жи вач ке по сло ве у ло кал -
ним за јед ни ца ма и

л) оба вља и дру ге по сло ве утвр ђе не за ко ном и од лу ка -
ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Члан 102.

(1) Цен тар сво ју дје лат ност оба вља при мје њу ју ћи са -
вре ме на струч на и на уч на зна ња, ва же ће за кон ске и дру ге
про пи се, ко ри сте ћи ме то де со ци јал ног и дру гог струч ног
ра да.

(2) Струч ни рад Цен тра за сни ва се на при мје ни ме то да
тим ског ра да.

Члан 103.

У оба вља њу дје лат но сти из чла на 101. овог за ко на
Цен тар са ра ђу је са дру гим јав ним ор га ни за ци ја ма и уста -
но ва ма, ор га ни ма упра ве, удру же њи ма гра ђа на, вјер ским
за јед ни ца ма, ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма, те дру гим до -
ма ћим и стра ним фи зич ким и прав ним ли ци ма ко ји уче -
ству ју у оба вља њу дје лат но сти со ци јал не за шти те.

Члан 104.

(1) Ста ту том Цен тра де фи ни ше се дје лат ност, ор га ни
упра вља ња, њи хо ве над ле жно сти и на чи ни од лу чи ва ња,
ор га ни за ци ја, струч на рад на ти је ла, те дру га пи та ња ва жна
за ње го ву ор га ни за ци ју и рад.

(2) Ста тут Цен тра до но си управ ни од бор, на ко ји са гла -
сност да је осни вач.

Члан 105.

(1) Цен тар осни ва струч но ви је ће.

(2) Струч но ви је ће чи не сви струч ни рад ни ци Цен тра.

(3) Струч но ви је ће рас пра вља и да је ми шље ње и при је -
дло ге о струч ним пи та њи ма ко ја се од но се на дје лат ност у
скло пу над ле жно сти утвр ђе них овим за ко ном и дру гим
про пи си ма, као и ак ти ма са ме слу жбе, ор га ни за ци ју Цен -
тра, нај сло же ни јим струч ним пи та њи ма ко ја су у ве зи са
спро во ђе њем за ко на и дру гих ак тив но сти у по је ди ним слу -
ча је ви ма и си ту а ци ја ма, по тре би до дат ног уса вр ша ва ња и
дру гим пи та њи ма уре ђе ним ста ту том Цен тра.

Члан 106.

(1) При прав ност за по сле них у Цен тру је по се бан об лик
ра да ван рад ног вре ме на код ко јег за по сле ни мо ра би ти
стал но до сту пан да би из вр шио нео д ло жну ин тер вен ци ју.

(2) План при прав но сти ра да до но си ди рек тор Цен тра.

(3) Пра ва за по сле них за ври је ме при прав но сти оства -
ру ју се у скла ду са За ко ном о ра ду, ко лек тив ним уго во ром
и уго во ром о ра ду.

3. Уста но ве со ци јал не за шти те за смје штај

Члан 107.

Уста но ве со ци јал не за шти те за смје штај ко ри сни ка су:

а) дом за дје цу и омла ди ну без ро ди тељ ског ста ра ња,

б) дом за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во ју,

в) дом за ли ца са ин ва ли ди те том и

г) дом за ста ри ја ли ца.

Члан 108.

(1) Дом за дје цу и омла ди ну без ро ди тељ ског ста ра ња
обез бје ђу је збри ња ва ње дје це без ро ди тељ ског ста ра ња и
дје це чи ји је раз вој оме тен по ро дич ним при ли ка ма.

(2) У окви ру збри ња ва ња дје це и омла ди не из ста ва 1.
овог чла на обез бје ђу ју се ста но ва ње, ис хра на, оди је ва ње,
вас пи та ње, по моћ у обра зо ва њу и оспо со бља ва њу за рад,
ње га, бри га о здра вљу и дру гим по тре ба ма дје це и омла ди -
не.

(3) Дом за дје цу и омла ди ну без ро ди тељ ског ста ра ња
мо же у окви ру сво је дје лат но сти фор ми ра ти по себ но одје -
ље ње за при вре ме но збри ња ва ње дје це са дру штве но не -
при хва тљи вим по на ша њем, док тра ју раз ло зи за овим ви -
дом со ци јал не за шти те.

(4) Дом за дје цу и омла ди ну без ро ди тељ ског ста ра ња
мо же у окви ру сво је дје лат но сти фор ми ра ти при хва ти ли ште
за труд ни це и мај ке са дје цом до го ди ну да на жи во та дје те -
та ко ји ма је усљед ма те ри јал не нео бе зби је ђе но сти, не ри је -
ше ног стам бе ног пи та ња, на ру ше них по ро дич них од но са и
дру гих окол но сти по треб но при вре ме но збри ња ва ње.

(5) Рад одје ље ња из ста ва 3. и при хва ти ли шта из ста ва 4.
ово га чла на ор га ни зу је се у одво је ном про сто ру уста но ве.

Члан 109.

(1) Дом за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во ју
обез бје ђу је дје ци и омла ди ни ко ја има ју смет ње у фи зич -
ком, мен тал ном или чул ном раз во ју смје штај, ис хра ну,
оди је ва ње, здрав стве ну за шти ту, вас пи та ње и обра зо ва ње,
ре кре а тив не, кул тур но-за бав не ак тив но сти, рад но-оку па -
ци о ну те ра пи ју, а у скла ду са њи хо вим спо соб но сти ма, вр -
стом и сте пе ном ин ва лид но сти, по моћ у обра зо ва њу и
оспо со бља ва њу.

(2) Ак том о осни ва њу до ма за дје цу и омла ди ну са
смет ња ма у раз во ју де фи ни ше се вр ста ин ва ли ди те та дје це
и омла ди не ко ја ће се збри ња ва ти у уста но ви.

(3) Уста но ва из ста ва 1. овог чла на мо же ор га ни зо ва ти
днев ни бо ра вак за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во ју.

Члан 110.

(1) Дом за ли ца са ин ва ли ди те том обез бје ђу је ли ци ма:
пот пу но збри ња ва ње, што под ра зу ми је ва ста но ва ње, ис -
хра ну, оди је ва ње, ње гу, здрав стве ну за шти ту, кул тур но-за -
бав не ак тив но сти и обла че ње у скла ду са њи хо вим по тре -
ба ма и пси хо фи зич ким спо соб но сти ма, од го ва ра ју ће об ли -
ке обра зо ва ња, оспо со бља ва ња и рад не ак тив но сти, рад но-
те ра пиј ско ан га жо ва ње под по себ ним усло ви ма у скла ду са
њи хо вом оспо со бље но шћу за рад.

(2) Дом за ли ца са ин ва ли ди те том ра ди на убла жа ва њу
или от кла ња њу по сље ди ца у њи хо вом раз во ју у скла ду са
њи хо вим пси хич ким, фи зич ким и чул ним спо соб но сти ма.

(3) Уста но ва из ста ва 1. овог чла на мо же ор га ни зо ва ти
днев ни бо ра вак ли ца са смет ња ма у раз во ју.

(4) Уко ли ко уста но ва исто вре ме но збри ња ва дје цу и
пу но љет на ли ца, нео п ход но је фор ми ра ти из дво је но одје -
ље ње за дје цу, ко је је про стор но и фи зич ки одво је но од
оста лог ди је ла уста но ве.

(5) Ак том о осни ва њу до ма за ли ца са ин ва ли ди те том
де фи ни ше се вр ста ин ва ли ди те та ли ца ко ја ће се збри ња ва -
ти у уста но ви.

Члан 111.

(1) Дом за ста ри ја ли ца сво јим ко ри сни ци ма обез бје ђу -
је ста но ва ње, ис хра ну, ње гу, оди је ва ње, здрав стве ну за -

27.04.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 37 19



шти ту, кул тур но-за бав не, ре кре а тив не, оку па ци о не и дру ге
ак тив но сти, услу ге со ци јал ног ра да и дру ге услу ге за ви сно
од по тре ба, спо соб но сти и ин те ре со ва ња ко ри сни ка.

(2) Дом за ста ри ја ли ца мо же, у скла ду са овим за ко -
ном, оба вља ти по сло ве пру жа ња по мо ћи и ње ге у ку ћи и
днев ног збри ња ва ња за ста ри ја ли ца на осно ву уго во ра ко -
ји за кљу чи са прав ним и фи зич ким ли ци ма.

(3) Дом за ста ри ја ли ца мо же, у скла ду са овим за ко -
ном, оба вља ти и по сло ве са вје то ва ли шта и при пре ме ко ри -
сни ка и гра ђа на за про цес ста ре ња.

(4) Дом за ста ри ја ли ца мо же има ти со ци јал но-ге ри ја -
триј ско одје ље ње гдје се пру жа ју услу ге ста ри јим ли ци ма
ко ја због сво га пси хо фи зич ког и здрав стве ног ста ња има ју
по тре бу за ин тен зив ном бри гом и ње гом.

(5) Дом за ста ри ја ли ца мо же фор ми ра ти при хва ти ли -
ште за ста ри ја ли ца ко ја су у ста њу акут не со ци јал не по -
тре бе за при вре ме ним збри ња ва њем.

4. Уста но ве со ци јал не за шти те за днев но 
збри ња ва ње и услу ге

Члан 112.

(1) Уста но ве со ци јал не за шти те за днев но збри ња ва ње
и услу ге осни ва ју се у скла ду са овим за ко ном ра ди оства -
ри ва ња пра ва на збри ња ва ње и услу ге из ван вла сти те по ро -
ди це ко је се ре а ли зу ју у то ку да на.

(2) Уста но ве со ци јал не за шти те за днев но збри ња ва ње
и услу ге ко је се осни ва ју у скла ду са овим за ко ном су:

а) цен тар за днев но збри ња ва ње дје це и омла ди не,

б) цен тар за днев но збри ња ва ње од ра слих ли ца и

в) цен тар за спе ци ја ли стич ке со ци јал не услу ге.

Члан 113.

(1) Цен тар за днев но збри ња ва ње дје це и омла ди не
збри ња ва дје цу и омла ди ну са смет ња ма у фи зич ком и пси -
хич ком раз во ју, дје цу са по ре ме ћа ји ма у по на ша њу, дје цу
са дру штве но не при хва тљи вим по на ша њем и дје цу са дру -
гим про бле ми ма у раз во ју и обез бје ђу је днев ни бо ра вак,
ис хра ну, здрав стве ни над зор, вас пит но-обра зов ни рад,
оспо со бља ва ње за рад, рад не ак тив но сти и кул тур но-за -
бав не и ре кре а тив не ак тив но сти, пре ма њи хо вим спо соб -
но сти ма, скло но сти ма и ис по ље ном ин те ре су.

(2) Уста но ва из ста ва 1. овог чла на мо же због рад ног
оспо со бља ва ња ко ри сни ка укљу чи ти у про из вод ни рад
пре ма ње го вим спо соб но сти ма, под по себ ним усло ви ма и
стал ним над зо ром.

(3) Ак том о осни ва њу цен тра за днев но збри ња ва ње
дје це и омла ди не де фи ни ше се вр ста услу га ко је ће се пру -
жа ти.

Члан 114.

(1) Цен тар за днев но збри ња ва ње од ра слих ли ца
обезбје ђу је на нај а де кват ни ји на чин за до во ља ва ње основ -
них жи вот них по тре ба од ра слим ли ци ма са ин ва ли ди те том
и ста ри јим ли ци ма кроз днев но збри ња ва ње.

(2) У уста но ви из ста ва 1. овог чла на ко ри сни ци ма се
обез бје ђу ју: днев ни бо ра вак, ис хра на, здрав стве ни над зор,
рад на и оку па ци о на те ра пи ја, кул тур но-за бав не и ре кре а -
тив не ак тив но сти и дру ге ак тив но сти пре ма њи хо вим спо -
соб но сти ма и скло но сти ма.

(3) Уста но ва из ста ва 1. овог чла на мо же се осно ва ти
као са мо стал на или у окви ру дру гих уста но ва со ци јал не
за шти те ко је пру жа ју услу ге од ра слим и ста ри јим ли ци ма.

(4) Ак том о осни ва њу цен тра за днев но збри ња ва ње
одра слих ли ца де фи ни ше се вр ста услу га ко је ће се пру жа ти.

Члан 115.

(1) Цен тар за спе ци ја ли стич ке со ци јал не услу ге
обезбје ђу је пру жа ње раз ли чи тих струч них со ци јал них
услу га по је дин ци ма и гру па ма, као што су: про цје на ста ња
и ди јаг но сти ка, са вје то дав ни рад, ин ди ви ду ал ни и груп ни
трет ма ни, по др шка хра ни тељ ским по ро ди ца ма, со ци јал на
ха би ли та ци ја и ре ха би ли та ци ја, ре со ци ја ли за ци ја, за шти -

ће но ста но ва ње, ста но ва ње уз по др шку, услу ге СОС те ле -
фо на, пер со нал на аси стен ци ја за ли ца са ин ва ли ди те том и
дру ге услу ге ко је су уста но вље не пла но ви ма раз во ја је ди -
ни ца ло кал не са мо у пра ве и од лу ка ма о про ши ре ним пра -
ви ма.

(2) Ак том о осни ва њу уста но ве из ста ва 1. овог чла на
де фи ни ше се вр ста и обим спе ци ја ли стич ких со ци јал них
услу га ко је ће се пру жа ти у уста но ви.

5. Цен тар за по моћ и ње гу у ку ћи

Члан 116.

(1) Цен тар за по моћ и ње гу у ку ћи обез бје ђу је ста ри јим
и из не мо глим ли ци ма, ли ци ма са ин ва ли ди те том и дру гим
од ра слим ли ци ма оба вља ње нео п ход них кућ них по сло ва и
ње гу у њи хо вом до ма ћин ству.

(2) Цен тар за по моћ и ње гу у ку ћи обез бје ђу је дје ци са
смет ња ма у раз во ју и дје ци са те жим хро нич ним обо ље њи -
ма ње гу у њи хо вом до ма ћин ству.

(3) Цен тар за по моћ и ње гу у ку ћи мо гу осно ва ти уста -
но ве со ци јал не за шти те, удру же ња гра ђа на, вјер ске ор га -
ни за ци је или фи зич ка ли ца у скла ду са за ко ном.

6. Ге рон то ло шки цен тар

Члан 117.

(1) Ге рон то ло шки цен тар је уста но ва развојнoг ка рак -
те ра ко ја пру жа ин тер ди сци пли нар не услу ге ста ри јим ли -
ци ма.

(2) Осим дје лат но сти утвр ђе не у чла ну 111. овог за ко -
на, ге рон то ло шки цен тар се ба ви пра ће њем, про у ча ва њем,
вред но ва њем и из вје шта ва њем о со ци јал ним и здрав стве -
ним по тре ба ма, а у скла ду са тим и раз во јем и обез бје ђи ва -
њем услу га ко је су ди рект но усмје ре не на уна пре ђи ва ње
ква ли те та ин сти ту ци о нал ног и ва нин сти ту ци о нал ног
збри ња ва ња ста ри јих ли ца, ко ор ди на ци јом дје лат но сти ак -
те ра у си сте му со ци јал не за шти те ста ри јих ли ца, са рад њом
са дру гим сек то ри ма и оспо со бља ва њем и обра зо ва њем
оних ко ји спро во де за шти ту ста ри јих ли ца.

(3) Ге рон то ло шки цен тар спро во ди про гра ме при мар -
не, се кун дар не и тер ци јар не пре вен ци је за ста рост.

(4) Ге рон то ло шки цен тар мо же пру жа ти и услу ге ста -
но ва ња уз по др шку.

7. Цен тар за со ци јал ну ре ха би ли та ци ју ли ца 
са ин ва ли ди те том

Члан 118.

(1) Цен тар за со ци јал ну ре ха би ли та ци ју ли ца са ин ва -
ли ди те том је уста но ва ко ја ли ци ма са ин ва ли ди те том пру -
жа услу ге со ци јал не ха би ли та ци је, ре ха би ли та ци је и оспо -
со бља ва ња за са мо ста лан жи вот у не по сред ној око ли ни
гдје жи ве.

(2) Цен тар за со ци јал ну ре ха би ли та ци ју ли ца са ин ва -
ли ди те том обез бје ђу је ко ри сни ци ма услу ге, као што су:
обу ка за ко ри шће ње ор то пед ских по ма га ла, обу ка за ко ри -
шће ње Бра је вог пи сма и ге стов ног је зи ка, по ла га ње ра зних
кур се ва при мје ре них сво јим спо соб но сти ма, при мје на рад -
но-оку па ци о не те ра пи је, кул тур не и спорт ске ак тив но сти,
ин фор ми са ње и дру ги са др жа ји ко ји су ди рект но усмје ре -
ни пре ма уна пре ђи ва њу со ци јал ног ста ту са и со ци јал ног
укљу чи ва ња.

(3) Цен тар за со ци јал ну ре ха би ли та ци ју ли ца са ин ва -
ли ди те том у сво ме ра ду не по сред но са ра ђу је са дру гим ин -
сти ту ци ја ма, уста но ва ма и са удру же њи ма гра ђа на ко ја
оку пља ју ли ца са ин ва ли ди те том.

(4) Ак том о осни ва њу уста но ве из ста ва 1. овог чла на
де фи ни ше се циљ на по пу ла ци ја ли ца са ин ва ли ди те том ко -
ји ма ће се обез бје ђи ва ти услу ге у уста но ви.

8. Цен тар за вас пи та ње дје це и омла ди не

Члан 119.

(1) Цен тар за вас пи та ње дје це и омла ди не обез бје ђу је
збри ња ва ње, вас пи та ње и обра зо ва ње, про фе си о нал но
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оспо со бља ва ње и здрав стве ну за шти ту дје це и омла ди не
са по ре ме ћа ји ма у по на ша њу и пред у зи ма од го ва ра ју ће
пре вен тив не мје ре.

(2) У цен тру за вас пи та ње дје це и омла ди не из вр ша ва
се вас пит на мје ра упу ћи ва ње у вас пит ну уста но ву.

(3) Цен тар из ста ва 1. ово га чла на мо же ор га ни зо ва ти и
днев но збри ња ва ње и при хва ти ли ште за дје цу ко ја се
усљед ра зних окол но сти на ђу ван мје ста пре би ва ли шта.

9. Цен тар за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во ју

Члан 120.

(1) Цен тар за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во ју
је уста но ва ко ја се ба ви раз во јем и обез бје ђи ва њем услу га
ко је су ди рект но усмје ре не на уна пре ђи ва ње ква ли те та
збри ња ва ња дје це и омла ди не са смет ња ма у раз во ју.

(2) У Цен тру за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во -
ју спро во де се про гра ми ха би ли та ци је и ре ха би ли та ци је,
со ци јал не по др шке, вас пи та ња и обра зо ва ња, рад но-оку па -
ци о ни про гра ми у скла ду са спо соб но сти ма и сте пе ном ин -
ва лид но сти дје це и омла ди не са смет ња ма у раз во ју.

(3) Цен тар за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во ју
пру жа ин тер ди сци пли нар не услу ге у са рад њи са дру гим
сек то ри ма ко ји спро во де оспо со бља ва ње и обра зо ва ње дје -
це и омла ди не са смет ња ма у раз во ју.

(4) Ак том о осни ва њу Цен тра за дје цу и омла ди ну са
смет ња ма у раз во ју де фи ни ше се вр ста ин ва ли ди те та дје це
и омла ди не ко ји ма ће се пру жа ти услу ге.

(5) Цен тар за дје цу и омла ди ну са смет ња ма у раз во ју
мо же ор га ни зо ва ти смје штај ко ри сни ка, услу ге ста но ва ња
уз по др шку и днев ног збри ња ва ња.

10. При хва ти ли ште

Члан 121.

(1) При хва ти ли ште је уста но ва у ко јој се на кра ћи пе -
ри од збри ња ва ју на пу ште на дје ца, дје ца са по ре ме ћа ји ма у
по на ша њу, од ра сла ли ца дру штве но-не га тив ног по на ша -
ња, труд ни це и мај ке са дје цом до го ди ну да на жи во та дје -
те та, ко ји ма је усљед ма те ри јал не нео бе зби је ђе но сти, не -
ри је ше ног стам бе ног пи та ња, на ру ше них по ро дич них од -
но са и слич них си ту а ци ја по треб но при вре ме но збри ња ва -
ње, жр тве на си ља у по ро ди ци, као и дру га ли ца ко ја има ју
по тре бу за хит ном со ци јал ном за шти том.

(2) У при хва ти ли шту се спро во ди ди јаг но стич ко-оп -
сер ва ци о ни трет ман, као и пру жа ње нео п ход них мје ра за -
шти те.

(3) У при хва ти ли шту се при мје њу ју здрав стве но-хи ги -
јен ске, вас пит но-обра зов не и пси хо со ци јал не мје ре и за до -
во ља ва ње ег зи стен ци јал них и дру гих по тре ба ко ри сни ка.

(4) Бо ра вак у при хва ти ли шту мо же да тра је до три мје -
се ца и то ком тог вре ме на је по треб но утвр ди ти од го ва ра ју -
ћи об лик збри ња ва ња.

(5) При хва ти ли ште из ста ва 1. овог чла на мо же се ор -
га ни зо ва ти и у окви ру од го ва ра ју ћих уста но ва со ци јал не
за шти те ко је збри ња ва ју ко ри сни ке, под усло вом да је про -
стор за ње го во функ ци о ни са ње фи зич ки одво јен од оста -
лог ди је ла уста но ве.

(6) Ак том о осни ва њу при хва ти ли шта де фи ни ше се
спе ци фич на гру па ко ри сни ка, услу ге и ме то де ко је ће се
при мје њи ва ти у при хва ти ли шту.

11. Са вје то ва ли ште

Члан 122.

(1) Са вје то ва ли ште је уста но ва у ко јој се про фе си о нал -
ним струч ним ме то да ма пру жа по моћ по је дин ци ма и по ро -
ди ца ма у рје ша ва њу сва ко днев них жи вот них про бле ма и те -
шко ћа, а ра ди ја сни јег уви да у са ме про бле ме и про на ла же -
ња ква ли тет них осно ва за њи хо во са мо стал но рје ша ва ње.

(2) Са вје то ва ли ште се мо же ор га ни зо ва ти и у окви ру
уста но ва со ци јал не за шти те, дје лат но сти удру же ња гра ђа -
на, као и у ви ду оба вља ња са мо стал не дје лат но сти.

VII - СА МО СТАЛ НО ОБА ВЉА ЊЕ ПО СЛО ВА 
СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ КАО ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ 

ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

Члан 123.

Са мо стал но оба вља ње по сло ва со ци јал не за шти те као
про фе си о нал не дје лат но сти об у хва та по сло ве са вје то ва ли -
шта и спе ци ја ли стич ких со ци јал них услу га.

Члан 124.

(1) По сло ве из чла на 123. овог за ко на мо же оба вља ти
ли це ко је се пре ма овом за ко ну сма тра струч ним рад ни ком
ако:

а) има од го ва ра ју ћу струч ну спре му,

б) има по слов ну спо соб ност,

в) има здрав стве ну спо соб ност за оба вља ње дје лат но -
сти,

г) ни је у рад ном од но су и

д) рас по ла же од го ва ра ју ћим про сто ром и опре мом.

(2) По сло ве из чла на 123. овог за ко на не мо же оба вља -
ти ли це про тив ко га се во ди кри вич ни по сту пак или ко је је
пра во сна жно осу ђе но за кри вич но дје ло.

Члан 125.

(1) За хтјев за оба вља ње по сло ва со ци јал не за шти те из
чла на 123. овог за ко на под но си се Ми ни стар ству.

(2) Рје ше ње о одо бре њу за рад до но си ми ни стар, на кон
што утвр ди да су ис пу ње ни усло ви за рад про пи са ни овим
за ко ном, под за кон ским ак ти ма и дру гим про пи си ма.

(3) У слу ча ју про ши ре ња дје ло кру га ра да при мје њу је
се по сту пак из ст. 1. и 2. овог чла на.

(4) Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју ли ца ко ја са мо стал -
но оба вља ју про фе си о нал ну дје лат ност у со ци јал ној за -
шти ти ко ји ма је одо бри ло рад.

(5) Ми ни стар до но си пра вил ник о са мо стал ном оба -
вља њу по сло ва со ци јал не за шти те.

(6) Пра вил ни ком из ста ва 5. овог чла на про пи су ју се
усло ви за оба вља ње дје лат но сти из чла на 123. у по гле ду
про сто ра, опре ме, струч них рад ни ка и са др жај и на чин во -
ђе ња еви ден ци је.

(7) Ми ни стар рје ше њем утвр ђу је ви си ну тро шко ва у
по ступ ку утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва за са мо стал но
оба вља ње по сло ва со ци јал не за шти те као про фе си о нал не
дје лат но сти.

Члан 126.

Ли це ко је са мо стал но оба вља дје лат ност из чла на 123.
овог за ко на ду жно је да у ро ку од 30 да на од по чет ка свог
ра да оба ви је сти Цен тар на чи јем под руч ју оба вља дје лат -
ност о на чи ну и дје ло кру гу свог ра да.

Члан 127.

Ли це ко је са мо стал но оба вља дје лат ност у со ци јал ној
за шти ти ду жно је да:

а) у оба вља њу по сло ва из со ци јал не за шти те при мје -
њу је ме то де струч ног ра да,

б) по шту је лич ност ко ри сни ка, ње го во до сто јан ство и
не по вре ди вост лич ног и по ро дич ног жи во та и чу ва про фе -
си о нал ну тај ну,

в) пру жи услу ге ко ри сни ку пре ма рје ше њу Цен тра, а у
скла ду са уго во ром во ди еви ден ци ју о пру же ним услу га ма,

г) да је по дат ке о свом ра ду на за хтјев Ми ни стар ства и

д) са ра ђу је са јав ним и дру гим слу жба ма ко је се ба ве
со ци јал ном за шти том.

Члан 128.

Одо бре ње за са мо стал но оба вља ње по сло ва из чла на
125. став 2. овог за ко на као про фе си о нал не дје лат но сти
пре ста је:

а) од ја вом,

б) по си ли за ко на и

в) рје ше њем ми ни стра.
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Члан 129.

Одо бре ње за са мо стал но оба вља ње со ци јал не за шти те
по си ли за ко на пре ста је ако ли це ко је има одо бре ње за рад:

а) умре,

б) из гу би пот пу но или дје ли мич но по слов ну спо соб -
ност,

в) за сну је рад ни од нос,

г) бу де пра во сна жном суд ском пре су дом осу ђе но за
кри вич но дје ло ко је је пред ста вља ло пре пре ку за до би ја ње
одо бре ња за рад, као и кри вич но дје ло учи ње но у тој дје -
лат но сти и у ве зи са том дје лат но шћу и

д) из гу би оп шту или по себ ну здрав стве ну спо соб ност
за оба вља ње по сло ва.

Члан 130.

(1) Ми ни стар до но си рје ше ње о пре стан ку одо бре ња за
са мо стал но оба вља ње со ци јал не за шти те као про фе си о -
нал не дје лат но сти ако се не до ста ци у оба вља њу по сло ва
утвр ђе ни ин спек циј ским или струч ним над зо ром не от кло -
не у од ре ђе ном ро ку.

(2) Рје ше ње о пре стан ку одо бре ња за оба вља ње по сло -
ва со ци јал не за шти те ми ни стар мо же до ни је ти и у слу ча ју
ако ли це:

а) ко јем је из да то рје ше ње за оба вља ње по сло ва не оба -
вља по сло ве лич но или ако ко ри сти рад дру гих ли ца су -
прот но одо бре њу и

б) ко је и на кон упо зо ре ња ор га на ко ји оба вља ин спек -
циј ски над зор не по сту пи по упут стви ма.

Члан 131.

(1) Ли це ко је са мо стал но оба вља со ци јал ну за шти ту
као про фе си о нал ну дје лат ност мо же при вре ме но пре ста ти
да ра ди због бо ле сти или дру гог оправ да ног раз ло га.

(2) Ли це из ста ва 1. овог чла на ду жно је да о при вре ме -
ном пре стан ку ра да оба ви је сти Ми ни стар ство и Цен тар на
чи јем се под руч ју оба вља та дје лат ност.

VI II - ФИ НАН СИ РА ЊЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Члан 132.

(1) Со ци јал на за шти та утвр ђе на овим за ко ном фи нан -
си ра се из јав них при хо да ко ји се обез бје ђу ју у бу џе ту Ре -
пу бли ке и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

(2) По је ди не со ци јал не услу ге у мје шо ви том си сте му
со ци јал не за шти те мо гу се фи нан си ра ти до на тор ским
сред стви ма, сред стви ма прав них и фи зич ких ли ца и при ло -
зи ма гра ђа на.

(3) Ко ри сни ци уче ству ју са вла сти тим сред стви ма у
фи нан си ра њу по је ди них пра ва са гла сно усло ви ма и кри те -
ри ју ми ма про пи са них овим за ко ном.

Члан 133.

(1) У бу џе ту Ре пу бли ке обез бје ђу ју се сред ства за:

а) су фи нан си ра ње пра ва на нов ча ну по моћ у ви си ни од
50% из но са из чл. 23. и 24. овог за ко на,

б) су фи нан си ра ње пра ва на до да так за по моћ и ње гу
дру гог ли ца у ви си ни од 50% из но са из чла на 34. овог за -
ко на,

в) фи нан си ра ње пра ва на по др шку у из јед на ча ва њу мо -
гућ но сти дје це и омла ди не са смет ња ма у раз во ју,

г) су фи нан си ра ње тро шко ва смје шта ја ко ри сни ка,
смје ште них од цен та ра за со ци јал ни рад, у уста но ва ма со -
ци јал не за шти те чи ји је осни вач Вла да,

д) фи нан си ра ње из град ње, адап та ци је, са на ци је, опре -
ма ња и ди је ла тро шко ва гри ја ња и одр жа ва ња уста но ва со -
ци јал не за шти те чи ји је осни вач Вла да,

ђ) фи нан си ра ње дје лат но сти За во да за со ци јал ну за -
шти ту,

е) фи нан си ра ње одр жа ва ња ре пу блич ког ин фор ма ци о -
ног си сте ма со ци јал не за шти те,

ж) фи нан си ра ње раз вој них про гра ма ко ји ма се уна пре -
ђу је си стем и дје лат ност со ци јал не за шти те и

з) фи нан си ра ње ак тив но сти ин тер вент не по мо ћи Ре пу -
бли ке у слу ча је ви ма из у зет ног угро жа ва ња жи вот них усло -
ва и жи вот ног стан дар да ве ли ког бро ја гра ђа на про у зро ко -
ва но еко ном ским, со ци јал ним и ху ма ни тар ним раз ло зи ма.

(2) За ко ри сни ке пра ва на нов ча ну по моћ и пра ва на до -
да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца бу џет Ре пу бли ке
обезбје ђу је сред ства за здрав стве но оси гу ра ње у ви си ни од
50% од по треб ног из но са за здрав стве но оси гу ра ње.

Члан 134.

(1) У бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бје ђу ју
се сред ства за су фи нан си ра ње пра ва на нов ча ну по моћ у
ви си ни од 50% из но са из чла на 24. овог за ко на и пра ва на
до да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца у ви си ни од 50%
изно са из чла на 34. овог за ко на.

(2) За ко ри сни ке пра ва на нов ча ну по моћ и пра ва на до -
да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца је ди ни ца ло кал не са мо у -
пра ве обез бје ђу је сред ства за здрав стве но оси гу ра ње у ви си -
ни од 50% од по треб ног из но са за здрав стве но оси гу ра ње.

(3) У бу џе ту је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бје ђу ју
се сред ства за фи нан си ра ње пра ва на смје штај у уста но ва -
ма, пра ва на збри ња ва ње у хра ни тељ ским по ро ди ца ма,
пра ва на днев но збри ња ва ње, пра ва на ње гу и по моћ у ку -
ћи, пра ва на јед но крат ну нов ча ну по моћ, про ши ре на пра ва
у со ци јал ној за шти ти, фи нан си ра ње тро шко ва збри ња ва ња
ко ри сни ка у дру гу по ро ди цу, рад цен та ра за со ци јал ни рад
и дру гих уста но ва со ци јал не за шти те чи ји су осни ва чи је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве и сред ства за под сти цај не и
раз вој не про гра ме ко ји ма је циљ уна пре ђи ва ње со ци јал не
за шти те ста нов ни штва.

Члан 135.

(1) Ис пла ту нов ча них сред ста ва ко ри сни ци ма пра ва по
овом за ко ну вр ши је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве по сред -
ством цен та ра, у скла ду са овим за ко ном и дру гим про пи -
си ма.

(2) Ми ни стар до но си упут ство о на чи ну ис пла те сред -
ста ва је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

(3) Упут ством из ста ва 2. овог чла на про пи су је се на -
чин ис пла те сред ста ва ко ја се пре ма чла ну 133. овог за ко -
на обез бје ђу ју у бу џе ту Ре пу бли ке.

Члан 136.

(1) Уста но ве со ци јал не за шти те сти чу сред ства за рад
из вр ше њем про гра ма со ци јал не, здрав стве не и вас пит но-
обра зов не дје лат но сти, рад ног оспо со бља ва ња, пре ма оби -
му и ква ли те ту услу га и утвр ђе ним по је ди нач ним ци је на -
ма и про гра мом у цје ли ни.

(2) Уста но ве со ци јал не за шти те мо гу сти ца ти сред ства
и из дру гих из во ра.

Члан 137.

(1) Ми ни стар до но си пра вил ник о утвр ђи ва њу ци је не
услу га смје шта ја ко ри сни ка.

(2) Пра вил ни ком из ста ва 1. овог чла на про пи су ју се
усло ви и на чин утвр ђи ва ња ци је на услу га смје шта ја у
уста но ва ма со ци јал не за шти те чи ји је осни вач Вла да.

(3) Ми ни стар рје ше њем утвр ђу је за шти ће не ци је не
услу га смје шта ја на го ди шњем ни воу у уста но ва ма со ци -
јал не за шти те чи ји је осни вач Вла да.

(4) Ми ни стар рје ше њем утвр ђу је ви си ну суб вен ци о ни -
са ња ди је ла тро шко ва смје шта ја из чла на 133. став 1. тач -
ка г) овог за ко на, на го ди шњем ни воу.

(5) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве про -
пи су је усло ве и мје ри ла за утвр ђи ва ње ци је не услу га и
утвр ђу је ци је не услу га у со ци јал ним уста но ва ма чи ји је
осни вач је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

IX - НАД ЗОР

Члан 138.

У обла сти со ци јал не за шти те вр ши се уну тра шњи, ин -
спек циј ски и струч ни над зор.
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Члан 139.

(1) Уну тра шњи над зор мо же би ти ре дов ни и ван ред ни
и оба вља се по слу жбе ној ду жно сти или на за хтјев ко ри -
сни ка пра ва, од но сно на за хтјев осни ва ча уста но ве со ци -
јал не за шти те.

(2) Уну тра шњи над зор вр ши се у скла ду са овим за ко -
ном, за ко ном ко ји про пи су је рад управ них ор га на и за ко -
ном о управ ној ин спек ци ји.

Члан 140.

(1) Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем овог за ко на
и про пи са до не се них на осно ву ње га вр ши ин спек ци ја
надле жна за со ци јал ну за шти ту.

(2) Над зор над усло ви ма у по гле ду са ни тар но-хи ги јен -
ског ста ња у објек ти ма у ко ји ма се оба вља дје лат ност со -
ци јал не за шти те оба вља над ле жна ин спек ци ја.

Члан 141.

(1) Ин спек тор у со ци јал ној за шти ти ду жан је да утвр ди
да ли је рад уста но ве со ци јал не за шти те, прав ног и фи зич -
ког ли ца ко је оба вља дје лат ност со ци јал не за шти те ускла -
ђен са овим за ко ном и под за кон ским ак ти ма ко ји ре гу ли шу
ову област.

(2) Осим пра ва и ду жно сти про пи са них за ко ном ко ји
ре гу ли ше област ра да ин спек ци ја, ин спек тор за со ци јал ну
за шти ту овла шћен је и ду жан да:

а) за бра ни оба вља ње дје лат но сти со ци јал не за шти те
без рје ше ња о ис пу ња ва њу усло ва у по гле ду ка дра, про сто -
ра и опре ме и на ре ди да се обје кат у ко јем се оба вља дје -
лат ност у пред ви ђе ном ро ку осло бо ди од опре ме, ства ри и
ко ри сни ка услу га,

б) за бра ни оба вља ње дје лат но сти ко ја ни је на ве де на у
рје ше њу Ми ни стар ства,

в) за бра ни рад уста но ве со ци јал не за шти те ко ја ни је
ре ги стро ва на у су ду, а ко ја је пре ма овом за ко ну оба ве зна
да се ре ги стру је,

г) за бра ни рад уста но ве ко ја у пред ви ђе ном ро ку не от -
кло ни не до стат ке на ло же не рје ше њем ин спек то ра,

д) за бра ни от пу шта ње ко ри сни ка при је не го што се
пре ду зму све мје ре утвр ђе не уго во ром о збри ња ва њу ко ри -
сни ка,

ђ) за бра ни про мје ну дје лат но сти уста но ве без са гла -
сно сти осни ва ча,

е) за бра ни при јем дру гих ка те го ри ја ко ри сни ка, од но -
сно пру жа ње услу га су прот но рје ше њу Ми ни стар ства,

ж) за бра ни дру ге рад ње су прот не овом за ко ну и про пи -
си ма до не се ним на осно ву овог за ко на,

з) на ре ди ускла ђи ва ње дје лат но сти са овим за ко ном,
про пи си ма до не се ним на осно ву овог за ко на и рје ше њем
Ми ни стар ства,

и) на ре ди за шти ту по да та ка о ко ри сни ци ма и чу ва ње
про фе си о нал не тај не,

ј) на ре ди да се обез би је ди ми ни мум про це са ра да за
ври је ме штрај ка у уста но ви и на ре ди при вре ме ни пре ста -
нак ра да,

к) на ре ди да се у од ре ђе ном ро ку от кло не не до ста ци и
не пра вил но сти утвр ђе ни ин спек циј ским пре гле дом и

л) на ре ди спро во ђе ње дру гих мје ра и рад њи про пи са -
них овим за ко ном и про пи си ма до не се ним на осно ву овог
за ко на.

Члан 142.

(1) Ми ни стар ство над ле жно за со ци јал ну за шти ту вр -
ши над зор над спро во ђе њем струч ног ра да уста но ва со ци -
јал не за шти те, без об зи ра у чи јем вла сни штву је уста но ва
осно ва на.

(2) Струч ни над зор об у хва та пре глед ста ња у по гле ду
ор га ни за ци је ра да, ра да струч них рад ни ка, рад ни ка на
оста лим по сло ви ма со ци јал не за шти те, са рад ни ка, ко ри -
шће ња струч них ме то да ра да, по шти ва ња про пи са них про -
це ду ра, ква ли те та и оби ма оба вље них услу га.

(3) Уста но ва со ци јал не за шти те ду жна је да омо гу ћи
спро во ђе ње над зо ра.

(4) Струч ни над зор оба вља ко ми си ја ко ју име ну је ми -
ни стар.

(5) По оба вље ном струч ном над зо ру, ко ми си ја са ста -
вља за пи сник о из вр ше ном над зо ру, утвр ђе ном ста њу и
одре ђу је ро ко ве за от кла ња ње не до ста та ка.

(6) Ко ми си ја до ста вља за пи сник ми ни стру.

(7) Ми ни стар, на при је длог ко ми си је из ста ва 5. овог
чла на, рје ше њем на ла же от кла ња ње не до ста та ка ко ји су
утвр ђе ни за пи сни ком ко ми си је и пред у зи ма дру ге мје ре у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма.

(8) Ми ни стар до но си пра вил ник о вр ше њу струч ног
над зо ра.

(9) Пра вил ни ком из ста ва 8. овог чла на про пи су ју се
бли жи усло ви и на чин вр ше ња струч ног над зо ра.

X - НА КНА ДА МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ШТЕ ТЕ

Члан 143.

Ко ри сник ис пла ће ног нов ча ног пра ва из овог за ко на
ду жан је да на док на ди обич ну ште ту у скла ду са за ко ном
ко ји ре гу ли ше област обли га ци о них од но са, ако је на осно -
ву не и сти ни тих и не тач них по да та ка оства рио при ма ња на
ко ја ни је имао пра во, а за ко је је знао или је тре ба ло да зна
да су не и сти ни ти, од но сно не тач ни.

Члан 144.

(1) Пра во на вра ћа ње нов ча них из но са ис пла ће них по
осно ву ко ри шће ња пра ва из овог за ко на од ко ри сни ка пра -
ва, као и ли ца ко ја су по за ко ну ду жна да уче ству ју у из др -
жа ва њу ко ри сни ка, има над ле жни ор ган Ре пу бли ке, је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве и уста но ва со ци јал не за шти те на
чи ји те рет је вр ше на ис пла та пра ва.

(2) У слу ча ју оту ђе ња имо ви не ко ри сни ка пра ва по
овом за ко ну, пра во на вра ћа ње ис пла ће них из но са нов ча -
них и дру гих да ва ња има ор ган из ста ва 1. овог чла на ко ји
је обез бје ђи вао сред ства за ко ри шће ње пра ва.

(3) Пра во на вра ћа ње ис пла ће них из но са из оста вин ске
ма се ко ри сни ка у слу ча ју смр ти ко ри сни ка по овом за ко ну
има над ле жни ор ган из ста ва 1. овог чла на ко ји је обез бје -
ђи вао сред ства за ко ри шће ње пра ва.

XI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 145.

(1) Нов ча ном ка зном од 3.000 КМ до 20.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај уста но ва со ци јал не за шти те ако:

а) не обез би је ди рав но прав ност у при сту пу и ко ри шће -
њу пра ва са др жа них у овом за ко ну (члан 3. став 2),

б) не из вр ша ва оба ве зе пре ма ко ри сни ку (члан 38. став 7),

в) не во ди или не у ред но во ди про пи са ну еви ден ци ју и
до ку мен та ци ју о ко ри сни ци ма, као и о струч ном ра ду
(члан 78),

г) поч не да ра ди и оба вља дје лат ност, а не ис пу ња ва
про пи са не усло ве (члан 82),

д) не из вр ши смје штај ко ри сни ка ко јег упу ти Цен тар
или оп штин ски ор ган над ле жан за по сло ве со ци јал не за -
шти те, а има сло бод не ка па ци те те (члан 84. став 1),

ђ) от пу сти ко ри сни ка су прот но за кљу че ном уго во ру са
над ле жним Цен тром или оп штин ским ор га ном над ле жним
за по сло ве со ци јал не за шти те (члан 84. ст. 4. и 5) и

е) у од ре ђе ном ро ку не пре ду зме мје ре за от кла ња ње
не до ста та ка утвр ђе них уну тра шњим, ин спек циј ским и
струч ним над зо ром (чл. 139, 140. и 142).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це уста но ве со ци јал не за шти те нов ча ном ка зном
од 500 КМ до 2.000 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. тач ка г) овог чла на ка зни ће
се фи зич ко ли це нов ча ном ка зном од 500 КМ до 2.000 КМ.

XII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 146.

(1) Уста но ве со ци јал не за шти те ће ускла ди ти сво ју ор -
га ни за ци ју и оп ште ак те са од ред ба ма овог за ко на у ро ку
од го ди ну да на од да на ње го вог сту па ња на сна гу.
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(2) Је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у ко ји ма ни је осно ван
Цен тар осно ва ће Цен тар или одје ље ње за јед нич ког Цен тра у
ро ку од дви је го ди не од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(3) До осни ва ња Цен тра, по сло ве из овог за ко на ће оба -
вља ти над ле жне слу жбе за со ци јал ну за шти ту је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве.

(4) Цен тар ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на из вр ши ти пре и спи ти ва ње при зна тих
пра ва са од ред ба ма овог за ко на.

(5) За хтје ви под не се ни при је сту па ња на сна гу овог за -
ко на окон ча ће се у скла ду са за ко ном ко ји је ва жио у тре -
нут ку под но ше ња за хтје ва.

Члан 147.

(1) Со ци јал ни рад ни ци, прав ни ци и де фек то ло зи ко ји
оба вља ју по сло ве со ци јал не за шти те у уста но ва ма ко ји су
по про пи си ма ко ји су ва жи ли до сту па ња на сна гу овог за -
ко на ис пу ња ва ли усло ве у по гле ду сте пе на струч не спре ме
мо гу и да ље оба вља ти по сло ве струч ног рад ни ка у уста но -
ва ма со ци јал не за шти те.

(2) За по сле ни из ста ва 1. овог чла на ду жни су да у ро -
ку од осам го ди на од сту па ња на сна гу овог за ко на ис пу не
по треб не усло ве у по гле ду ни воа обра зо ва ња.

Члан 148.

(1) Ко ри сник ко јем је при зна то пра во на нов ча ну по моћ
оства ри ће ово пра во од пр вог да на на ред ног мје се ца од да -
на сту па ња на сна гу овог за ко на у ви си ни од нај ма ње 50%
од пред ви ђе ног из но са из чла на 24. овог за ко на.

(2) Уку пан из нос нов ча не по мо ћи из чла на 24. овог за -
ко на ис пла ћи ва ће се ко ри сни ку пра ва на нов ча ну по моћ од
1. јануара 2013. го ди не.

(3) Ко ри сник ко јем је при зна то пра во на до да так за по -
моћ и ње гу дру гог ли ца оства ри ће ово пра во од пр вог да на
на ред ног мје се ца од да на сту па ња на сна гу овог за ко на у
скла ду са чла ном 34. тач ка б) овог за ко на.

(4) Ко ри сник пра ва из ста ва 3. овог чла на мо же под -
није ти за хтјев над ле жном цен тру за оства ри ва ње овог пра -
ва у скла ду са чла ном 34. тач ка а) овог за ко на.

(5) Ис пла та пра ва на до да так за по моћ и ње гу дру гог
ли ца ко ри сни ку ко ји је оства рио ово пра во у скла ду са чла -
ном 34. тач ка а) овог за ко на вр ши ће се по чев од 1. јануара
2013. го ди не.

(6) Цен тар је ду жан да спро ве де по сту пак преис пи ти -
ва ња и ускла ђи ва ња из но са пра ва на до да так за по моћ и
ње гу дру гог ли ца за све ко ри сни ке у ро ку од го ди ну да на
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(7) Ко ри сник ко ме је при зна то пра во на но вач ну по моћ
и пра во на до да так за по моћ и ње гу дру гог ли ца на кон сту -
па ња на сна гу овог за ко на оства ри ва ће на ве де на пра ва у
скла ду са овим чла ном.

Члан 149.

(1) Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до ни је ти:

а) пра вил ник о утвр ђи ва њу спо соб но сти ли ца у по -
ступ ку оства ри ва ња пра ва из со ци јал не за шти те и утвр ђи -
ва њу функ ци о нал ног ста ња ко ри сни ка (члан 25. став 4),

б) пра вил ник о хра ни тељ ству (члан 46. став 2),

в) пра вил ник о оства ри ва њу пра ва на по моћ и ње гу у
ку ћи (члан 50. став 1),

г) пра вил ник о оства ри ва њу пра ва на днев но збри ња ва -
ње (члан 53. став 1),

д) пра вил ник о про цје ни по тре ба и усмје ра ва њу дје це
и омла ди не са смет ња ма у раз во ју (члан 58. став 2),

ђ) пра вил ник о уче шћу у тро шко ви ма смје шта ја у уста -
но ву и збри ња ва ња у хра ни тељ ску по ро ди цу (члан 62. став
3),

е) пра вил ник о во ђе њу еви ден ци ја у со ци јал ној за шти -
ти (члан 78. став 6),

ж) пра вил ник о усло ви ма за осни ва ње уста но ва со ци -
јал не за шти те (члан 82. став 2),

з) пра вил ник о са др жа ју и на чи ну во ђе ња Ре ги стра со -
ци јал них уста но ва (члан 83. став 2),

и) пра вил ник о оба вља њу при прав нич ког ста жа у обла -
сти со ци јал не за шти те (члан 93. став 6),

ј) пра вил ник о са мо стал ном оба вља њу по сло ва со ци -
јал не за шти те (члан 125. став 5),

к) пра вил ник о утвр ђи ва њу ци је не услу га смје шта ја ко -
ри сни ка (члан 137. став 1),

л) пра вил ник о вр ше њу струч ног над зо ра (члан 142.
став 8).

(2) Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до ни је ти:

а) упут ство за спро во ђе ње са вје то ва ња (члан 55. став 4),

б) упут ство о су пер ви зи ји у уста но ва ма со ци јал не за -
шти те (члан 96. став 3) и

в) упут ство о на чи ну ис пла те сред ста ва је ди ни ца ма ло -
кал не са мо у пра ве (члан 135. став 2).

(3) Над ле жни ор ган је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ће у
ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко -
на про пи са ти мје ри ла за утвр ђи ва ње ци је не услу га и утвр -
ди ти ци је не услу га у уста но ва ма со ци јал не за шти те чи ји је
осни вач град, од но сно оп шти на (члан 137. став 5).

Члан 150.

До до но ше ња под за кон ских ака та из чла на 149. овог за -
ко на при мје њи ва ће се под за кон ски ак ти ко ји су до не се ни
на осно ву За ко на о со ци јал ној за шти ти (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 5/93, 15/96, 110/03 и 33/08),
ако ни су у су прот но сти са овим за ко ном.

Члан 151.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о со ци јал ној за шти ти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 5/93, 15/96, 110/03 и 33/08).

Члан 152.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-504/12 Пред сјед ник
4. апри ла 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

944

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О СУ ДО ВИ МА 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Про гла ша вам За кон о су до ви ма Ре пу бли ке Срп ске, ко -
ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Че -
тр на е стој сјед ни ци, одр жа ној 15. де цем бра 2011. го ди не

Ви је ће на ро да Ре пу бли ке Срп ске је ак том број: 03.2-
586/11, од 27. де цем бра 2011. го ди не, оба ви је сти ло На род -
ну скуп шти ну да на ве де ни за кон спа да у пи та ње по вре де
ви тал ног на ци о нал ног ин те ре са бо шњач ког на ро да.

За јед нич ка ко ми си ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Срп ске и Ви је ћа на ро да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
одр жа ној 25. ја ну а ра 2012. го ди не, у скла ду са Аманд ма -
ном LXXVII ни је уса гла си ла на ве де ни за кон, те је исти до -
ста вљен Ви је ћу за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног су -
да Ре пу бли ке Срп ске.

Ви је ће за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног су да Ре -
пу бли ке Срп ске до ни је ло је Од лу ку број: УВ-2/12, од 14.
мар та 2012. го ди не, ко јом је утвр ђе но да ни је по ври је ђен
ви тал ни на ци о нал ни ин те рес бо шњач ког на ро да у За ко ну о
су до ви ма Ре пу бли ке Срп ске.

Од лу ка Ви је ћа за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног
су да Ре пу бли ке Срп ске, број: УВ-2/12, од 14. мар та 2012.
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го ди не, об ја вље на је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке
Срп ске”, број 32/12, од 6. апри ла 2012. го ди не.

Број: 01-020-1170/12 Пред сјед ник
18. апри ла 2012. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О СУ ДО ВИ МА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се ор га ни за ци ја, над ле жност и
функ ци о ни са ње основ них су до ва, окру жних су до ва, окру -
жних при вред них су до ва, Ви шег при вред ног су да и Вр хов -
ног су да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вр хов ни суд).

Члан 2.

Суд ску власт у Ре пу бли ци Срп ској вр ше су до ви, ко ји су
са мо стал ни и не за ви сни у окви ру дје ло кру га и над ле жно -
сти од ре ђе не за ко ном.

Члан 3.

(1) Су до ви су са мо стал ни и не за ви сни од за ко но дав не
и из вр шне вла сти и за бра њен је сва ки об лик ути ца ја на до -
но ше ње суд ских од лу ка.

(2) Су до ви у свом ра ду по сту па ју не при стра сно и од лу -
ке до но се у ра зум ном ро ку.

(3) Ни ко не сми је ути ца ти на не за ви сност и не при стра -
сност су ди је при од лу чи ва њу у предмeтима ко ји су му до -
ди је ље ни.

Члан 4.

Сва ко у Ре пу бли ци Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни ду -
жан је да по шту је пра во сна жну и из вр шну суд ску од лу ку.

Члан 5.

Су до ви се осни ва ју и уки да ју за ко ном.

Члан 6.

Су до ви шти те пра ва и сло бо де за га ран то ва не Уста вом
Бо сне и Хер це го ви не, Уста вом Ре пу бли ке Срп ске и за ко -
ном, те обез бје ђу ју устав ност и за ко ни тост и оси гу ра ва ју
је дин стве ну при мје ну за ко на, рав но прав ност и јед на кост
свих пред за ко ном.

Члан 7.

Суд ску од лу ку мо же пре и спи ти ва ти са мо над ле жни суд
по во дом прав них ли је ко ва у по ступ ку про пи са ном Уста вом
и за ко ном.

Члан 8.

Од лу ке су до ва Ре пу бли ке Срп ске су оба ве зу ју ће и
извр шне на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це -
го ви не.

Члан 9.

(1) Рад су до ва је ја ван, уко ли ко ни је дру га чи је од ре ђе -
но за ко ном.

(2) Јав ност ра да су да обез бје ђу је се јав ним рас пра вља -
њем пред су до ви ма, об ја вљи ва њем са ста ва су да, да ва њем
оба вје ште ња јав но сти у то ку суд ског по ступ ка, под усло -
ви ма пред ви ђе ним за ко ном.

(3) Јав ност ра да оства ру је се и об ја вљи ва њем суд ских
од лу ка и дру гих ин фор ма ци ја од ин те ре са за јав ност, уз
прет ход но укла ња ње лич них по да та ка.

(4) Пра вил ник о об ја вљи ва њу суд ских од лу ка до но си
Ми ни стар ство прав де.

Члан 10.

(1) Су до ви су де као су ди је по је дин ци или у ви је ћи ма
су ди ја, од но сно ви је ћи ма су ди ја и су ди ја по рот ни ка.

(2) Са став ви је ћа од ре ђу је се по себ ним за ко ни ма.

Члан 11.

(1) Слу жбе ни је зи ци ко ји се ко ри сте у су до ви ма су је -
зик срп ског, је зик бо шњач ког и је зик хр ват ског на ро да, а
слу жбе на пи сма су ћи ри ли ца и ла ти ни ца.

(2) Суд во ди по сту пак и до но си од лу ке на је зи ку ко јим
се слу жи су ди ја у по ступ ку или је зи ку ко ји од ре ди пред -
сјед ник ви је ћа, с тим да ће се стран ци на њен за хтјев
обезби је ди ти пре вод на ро чи шту или пре вод од лу ке су да
на је зик ко јим се стран ка слу жи у по ступ ку, и то: у кри вич -
ном по ступ ку - на тро шак су да, а у свим оста лим по ступ -
ци ма - на тро шак стран ке.

(3) Стран ке мо гу пи сме на да упу ћу ју су ду на би ло ко -
јем од слу жбе них је зи ка.

Члан 12.

(1) Су ди је има ју слу жбе не ле ги ти ма ци је, ко је из да је
Ми ни стар ство прав де Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту:
Ми ни стар ство).

(2) Пра вил ник о из гле ду и са др жа ју слу жбе не ле ги ти -
ма ци је из ста ва 1. овог чла на до но си ми ни стар прав де (у
да љем тек сту: ми ни стар).

(3) Ми ни стар ће до ни је ти Пра вил ник из ста ва 2. овог
чла на у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог за -
ко на.

Члан 13.

(1) Су ди је у то ку су ђе ња и при ли ком јав ног об ја вљи ва -
ња од лу ка но се то гу.

(2) Ви со ки суд ски и ту жи лач ки са вјет про пи су је из глед
суд ске то ге, а на бав ку и рас по дје лу обез бје ђу је Ми ни стар -
ство.

Члан 14.

(1) Су ди је, струч ни са рад ни ци, ви ши струч ни са рад ни -
ци и рад ни ци су да не сми ју ис по ља ва ти би ло ка кву вјер ску,
по ли тич ку, на ци о нал ну или дру гу при пад ност за ври је ме
оба вља ња слу жбе них ду жно сти.

(2) Озна ке вјер ске, по ли тич ке, на ци о нал не или дру ге
при пад но сти не сми ју се ис ти ца ти на суд ској згра ди или
про сто ри ја ма су да.

Члан 15.

Су до ви има ју пе чат у скла ду са за ко ном.

Члан 16.

(1) Су до ви су ду жни да ме ђу соб но са ра ђу ју, као и са
др жав ним ор га ни ма и стра ним су до ви ма.

(2) Су до ви у Бо сни и Хер це го ви ни пру жа ју ме ђу соб но
прав ну по моћ у пред ме ти ма из сво је над ле жно сти у скла -
ду са за ко ном.

(3) Др жав ни ор га ни и прав на ли ца ко ја вр ше јав на
овлашће ња ду жни су да су до ви ма на њи хов за хтјев бла го -
вре ме но до ста ве спи се, ис пра ве и дру ге по дат ке по треб не
за во ђе ње суд ског по ступ ка.

(4) Су до ви ме ђу на род ну прав ну по моћ пру жа ју у скла -
ду са ме ђу на род ним ак ти ма или по осно ву на че ла ре ци про -
ци те та.

II - ВР СТЕ, ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И НАД ЛЕ ЖНОСТ 
СУ ДО ВА

Члан 17.

(1) Суд ску власт у Ре пу бли ци Срп ској вр ше су до ви оп -
ште и по себ не над ле жно сти.

(2) Су до ви оп ште над ле жно сти су основ ни су до ви,
окру жни су до ви и Вр хов ни суд.

(3) Су до ви по себ не над ле жно сти су окру жни при вред -
ни су до ви и Ви ши при вред ни суд.

Члан 18.

Основ ни су до ви осни ва ју се за под руч је јед не или ви -
ше оп шти на.

Члан 19.

Окру жни су до ви осни ва ју се за под руч је два или ви ше
основ них су до ва.
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Члан 20.

Окру жни при вред ни су до ви, као пр во сте пе ни, осни ва -
ју се за под руч је ко је по кри ва ју окру жни су до ви.

Члан 21.

(1) Ви ши при вред ни суд, као дру го сте пе ни, осни ва се
за те ри то ри ју Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Сје ди ште Ви шег при вред ног су да је у Ба њој Лу ци.

Члан 22.

(1) Вр хов ни суд је нај ви ши суд у Ре пу бли ци Срп ској.

(2) Сје ди ште Вр хов ног су да је у Ба њој Лу ци.

Члан 23.

(1) Су до ви оба вља ју по сло ве из сво је над ле жно сти у
свом сје ди шту.

(2) Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, ра ди ефи -
ка сно сти, сма ње ња тро шко ва или дру гих оправ да них
разло га, основ ни су до ви мо гу по сло ве из сво је над ле жно -
сти да оба вља ју и ван сје ди шта.

Члан 24.

(1) Суд мо же од ре ди ти да се одр жа ва ју суд ски да ни, ра -
ди во ђе ња по сту па ка или оба вља ња дру гих по сло ва у мје -
сти ма ко ја се на ла зе на под руч ју су да или ван сје ди шта су да.

(2) Пред сјед ник су да до но си од лу ку о мје сту и вре ме -
ну одр жа ва ња суд ских да на.

(3) Мје сто и ври је ме одр жа ва ња суд ских да на об ја вљу -
је се на огла сној та бли су да, као и на огла сној та бли у згра -
ди у ко јој се одр жа ва ју суд ски да ни.

Члан 25.

(1) Одје ље ње ван сје ди шта су да осни ва се и уки да за -
ко ном.

(2) Одје ље ње ван сје ди шта су да је трај но смје ште но у
мје сту ко је се на ла зи на под руч ју су да, а ван ње го вог сје ди -
шта.

(3) У одје ље њу ван сје ди шта су да суд, по пра ви лу, оба -
вља све по сло ве из сво је над ле жно сти за под руч је за ко је је
одје ље ње осно ва но.

(4) Ра дом одје ље ња ван сје ди шта су да ру ко во ди пред -
сјед ник су да.

Члан 26.

(1) Основ ни су до ви су:

а) Основ ни суд у Ба њој Лу ци, за под руч је гра да Ба ња
Лу ка и оп шти не Лак та ши,

б) Основ ни суд у Би је љи ни, за под руч је оп шти на Би је -
љи на, Угље вик и Ло па ре,

в) Основ ни суд у Ви ше гра ду, за под руч је оп шти на Ви -
ше град, Ру до, Ро га ти ца и Но во Го ра жде,

г) Основ ни суд у Вла се ни ци, за под руч је оп шти на Вла -
се ни ца, Ше ко ви ћи, Хан Пи је сак и Ми ли ћи,

д) Основ ни суд у Гра ди шци, за под руч је оп шти на Гра -
ди шка и Ср бац,

ђ) Основ ни суд у Дер вен ти, за под руч је оп шти на Дер -
вен та и Брод,

е) Основ ни суд у До бо ју, за под руч је оп шти на До бој и
Пе тро во,

ж) Основ ни суд у Звор ни ку, за под руч је оп шти на Звор -
ник и Осма ци,

з) Основ ни суд у Ко тор Ва ро шу, за под руч је оп шти на
Ко тор Ва рош, Че ли нац и Кне же во,

и) Основ ни суд у Мо дри чи, за под руч је оп шти на Мо -
дри ча, Ву ко са вље, Ша мац, Пе ла ги ће во и До њи Жа бар,

ј) Осно ви суд у Мр ко њић Гра ду, за под руч је оп шти на
Мр ко њић Град, Ши по во, Је зе ро, Ис точ ни Др вар, Пе тро вац,
Ку прес и Риб ник,

к) Основ ни суд у Но вом Гра ду, за под руч је оп шти на
Но ви Град, Ко стај ни ца и Кру па на Уни,

л) Основ ни суд у При је до ру, за под руч је оп шти на При -
је дор, Оштра Лу ка и Ко зар ска Ду би ца,

љ) Основ ни суд у Пр ња во ру, за под руч је оп шти не Пр -
ња вор,

м) Основ ни суд у Со ко цу, за под руч је оп шти на Со ко -
лац, Ис точ ни Ста ри Град, Па ле, Ис точ но Но во Са ра је во,
Ис точ на Или џа и Тр но во,

н) Осов ни суд у Те сли ћу, за под руч је оп шти не Те слић,

њ) Основ ни суд у Тре би њу, за под руч је оп шти на Тре -
би ње, Љу би ње, Бер ко ви ћи, Би ле ћа, Ис точ ни Мо стар, Не -
ве си ње и Гац ко,

о) Основ ни суд у Фо чи, за под руч је оп шти на Фо ча, Ка -
ли но вик и Чај ни че,

п) Основ ни суд у Сре бре ни ци, за под руч је оп шти на
Сре бре ни ца и Бра ту нац,

р) Основ ни суд у Ло па ра ма, за под руч је оп шти не Ло па ре,

с) Основ ни суд у Срп цу, за под руч је оп шти не Ср бац,

т) Основ ни суд у Бро ду, за под руч је оп шти не Брод,

ћ) Основ ни суд у Шам цу, за под руч је оп шти на Ша мац,
Пе ла ги ће во и До њи Жа бар,

у) Основ ни суд у Ко зар ској Ду би ци, за под руч је оп шти -
не Ко зар ска Ду би ца,

ф) Основ ни суд у Не ве си њу, за под руч је оп шти не Не -
ве си ње, Гац ко, Бер ко ви ћи и Ис точ ни Мо стар,

х) Основ ни суд у Ро га ти ци, за под руч је оп шти не Ро га -
ти ца,

ц) Основ ни суд у Лак та ши ма, за под руч је оп шти не
Лак та ши и

ч) Основ ни суд у Ис точ ном Но вом Са ра је ву, за под руч -
је оп шти на Ис точ на Или џа, Ис точ но Но во Са ра је во и Тр -
но во.

(2) У пре кр шај ним пред ме ти ма из обла сти по ре за и ца -
ри на мје сно су над ле жна пре кр шај на одје ље ња основ них су -
до ва у Ба њој Лу ци, Би је љи ни, До бо ју, Тре би њу и Со ко цу.

Члан 27.

Одје ље ња основ них су до ва ван сје ди шта су да су:

а) Основ ни суд у Би је љи ни има одје ље ње ван сје ди шта
су да у Ло па ра ма за под руч је оп шти не Ло па ре,

б) Основ ни суд у Ви ше гра ду има одје ље ње ван сје ди -
шта су да у Ро га ти ци за под руч је оп шти не Ро га ти ца,

в) Основ ни суд у Гра ди шци има одје ље ње ван сје ди шта
су да у Срп цу за под руч је оп шти не Ср бац,

г) Основ ни суд у Дер вен ти има одје ље ње ван сје ди шта
су да у Бро ду за под руч је оп шти не Брод,

д) Основ ни суд у Мо дри чи има одје ље ње ван сје ди шта
су да у Шам цу за под руч је оп шти на Ша мац, Пе ла ги ће во и
До њи Жа бар,

ђ) Основ ни суд у При је до ру има одје ље ње ван сје ди -
шта су да у Ко зар ској Ду би ци за под руч је оп шти не Ко зар -
ска Ду би ца,

е) Основ ни суд у Со ко цу има одје ље ње ван сје ди шта
су да у Ис точ ном Но вом Са ра је ву за под руч је оп шти на Ис -
точ но Но во Са ра је во, Ис точ на Или џа и Тр но во и у Па ла ма
за под руч је оп шти на Па ле и Ис точ ни Ста ри Град,

ж) Основ ни суд у Тре би њу има одје ље ње ван сје ди шта
су да у Не ве си њу за под руч је оп шти на Не ве си ње, Гац ко и
Ис точ ни Мо стар.

Члан 28.

Окру жни су до ви су:

а) Окру жни суд у Ба њој Лу ци, за под руч је основ них су -
до ва у Ба њој Лу ци, Гра ди шци, Ко тор Ва ро шу, При је до ру,
Пр ња во ру, Но вом Гра ду, Мр ко њић Гра ду, а за основ не су -
до ве у Лак та ши ма, Срп цу и Ко зар ској Ду би ци под усло ви -
ма из чла на 99. овог за ко на,

б) Окру жни суд у Би је љи ни, за под руч је основ них су -
до ва у Би је љи ни, Звор ни ку, Сре бре ни ци, а за Основ ни суд
у Ло па ра ма, под усло ви ма из чла на 99. овог за ко на,
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в) Окру жни суд у До бо ју, за под руч је основ них су до ва у
До бо ју, Дер вен ти, Мо дри чи, Те сли ћу, а за основ не су до ве у
Бро ду и Шам цу под усло ви ма из чла на 99. овог за ко на,

г) Окру жни суд у Тре би њу, за под руч је основ них су до -
ва у Тре би њу и Фо чи, а за Основ ни суд у Не ве си њу под
усло ви ма из чла на 99. овог за ко на, и

д) Окру жни суд у Ис точ ном Са ра је ву, за под руч је
основ них су до ва у Со ко цу, Ви ше гра ду и Вла се ни ци, а за
Основ ни суд у Ро га ти ци и Основ ни суд у Ис точ ном Но вом
Са ра је ву, под усло ви ма из чла на 99. овог за ко на.

Члан 29.

Окру жни при вред ни су до ви су:

а) Окру жни при вред ни суд у Ба њој Лу ци, за под руч је
ко је по кри ва Окру жни суд у Ба њој Лу ци,

б) Окру жни при вред ни суд у Би је љи ни, за под руч је ко -
је по кри ва Окру жни суд у Би је љи ни,

в) Окру жни при вред ни суд у До бо ју, за под руч је ко је
по кри ва Окру жни суд у До бо ју,

г) Окру жни при вред ни суд у Тре би њу, за под руч је ко је
по кри ва Окру жни суд у Тре би њу и

д) Окру жни привредни суд у Ис точ ном Са ра је ву, за
под руч је ко је по кри ва Окру жни суд у Ис точ ном Са ра је ву.

1. Ствар на над ле жност

Члан 30.

Основ ни суд над ле жан је да у пр вом сте пе ну су ди:

а) у кри вич ним пред ме ти ма:

1) за кри вич на дје ла за ко ја је за ко ном про пи са на као
глав на ка зна - нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до де сет го -
ди на, ако по себ ним за ко ном ни је од ре ђе на над ле жност
дру гог су да,

2) за кри вич на дје ла за ко ја је по себ ним за ко ном од ре -
ђе на над ле жност основ ног су да,

3) за кри вич на дје ла за ко ја је Суд Бо сне и Хер це го ви -
не пре нио над ле жност на основ ни суд,

4) за би ло ко ји кри вич ни по сту пак про тив ма ло љет ни ка,

5) да по сту па то ком ис тра ге и на кон по ди за ња оп ту -
жни це у скла ду са за ко ном,

6) да од лу чу је о ван ред ним прав ним ли је ко ви ма ка да је
то за ко ном пре ви ђе но,

7) да од лу чу је о бри са њу осу де и пре стан ку мје ра
безбјед но сти и прав них по сље ди ца осу де, на осно ву суд ске
од лу ке,

8) да по сту па по мол ба ма за по ми ло ва ње у скла ду са
за ко ном;

б) у гра ђан ским пред ме ти ма:

1) у свим гра ђан ским спо ро ви ма,

2) у ван пар нич ном по ступ ку;

в) у пре кр шај ним пред ме ти ма:

1) у свим пре кр шај ним пред ме ти ма,

2) о за хтје ви ма за по на вља ње пре кр шај ног по ступ ка;

г) у дру гим пред ме ти ма:

1) да спро во ди из вр шни по сту пак, ако за ко ном ни је
дру га чи је од ре ђе но,

2) да од ре ђу је мје ре обез бје ђе ња, ако за ко ном ни је дру -
га чи је од ре ђе но,

3) да рје ша ва у по себ ним по ступ ци ма, ако за ко ном ни -
је дру га чи је од ре ђе но,

4) да пру жа прав ну по моћ су до ви ма у Бо сни и Хер це -
го ви ни,

5) да вр ши по сло ве ме ђу на род не прав не по мо ћи, ако
за ко ном ни је од ре ђе но да не ке од тих по сло ва вр ши окру -
жни суд,

6) да вр ши по сло ве упи са ре ги стра ци је удру же ња гра -
ђа на и

7) да вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Члан 31.

(1) Окру жни суд над ле жан је да у пр вом сте пе ну су ди:

а) за кри вич на дје ла за ко ја је за ко ном про пи са на ка зна
ве ћа од де сет го ди на или ду го трај ни за твор, ако за ко ном
ни је од ре ђе на над ле жност дру гог су да,

б) да по сту па у то ку ис тра ге и на кон по ди за ња оп ту -
жни це у скла ду са за ко ном,

в) да су ди за кри вич на дје ла за ко ја је Суд Бо сне и Хер -
це го ви не пре нио над ле жност на окру жне су до ве,

г) да од лу чу је у свим управ ним спо ро ви ма и то пре ма
сје ди шту пр во сте пе ног управ ног ор га на, као и о за хтје ви -
ма за за шти ту сло бо да и пра ва утвр ђе них уста вом, ако су
та кве сло бо де и пра ва по ври је ђе на ко нач ним по је ди нач ним
ак том или рад њом слу жбе ног ли ца у ор га ни ма упра ве, од -
но сно од го вор ног ли ца у пред у зе ћу, уста но ви или дру гом
прав ном ли цу, ка да за за шти ту тих пра ва ни је обез би је ђе на
дру га суд ска за шти та.

(2) Окру жни суд у дру гом сте пе ну од лу чу је о:

а) жал ба ма про тив од лу ка основ них су до ва,

б) дру гим ре дов ним и ван ред ним прав ним ли је ко ви ма,
ако је то од ре ђе но за ко ном.

(3) Оста ла над ле жност окру жног су да је да:

а) рје ша ва о су ко бу мје сне над ле жно сти из ме ђу основ -
них су до ва са свог под руч ја у скла ду са за ко ном,

б) од лу чу је о пре но су мје сне над ле жно сти са јед ног
основ ног су да на дру ги основ ни суд на свом под руч ју,

в) од лу чу је о бри са њу осу де и пре стан ку мје ра без бјед -
но сти и прав них по сље ди ца осу де, на осно ву суд ске од лу ке,

г) по сту па по мол ба ма за по ми ло ва ње у скла ду са за ко -
ном,

д) рје ша ва о при зна њу од лу ка стра них су до ва, стра них
тр го вач ких су до ва и стра них ар би тра жа,

ђ) пру жа ме ђу на род ну прав ну по моћ у кри вич ним
пред ме ти ма и

е) вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Члан 32.

У са ста ву Окру жног су да у Ба њој Лу ци по сто ји по себ -
но са мо стал но спе ци ја ли зо ва но одје ље ње, са ствар ном и
мје сном над ле жно шћу за те ри то ри ју Ре пу бли ке Срп ске за
кри вич на дје ла про пи са на по себ ним за ко ном.

Члан 33.

Окру жни при вред ни су до ви у пр вом сте пе ну од лу чу ју:

а) у пар нич ним и ван пар нич ним спо ро ви ма ко ји се од -
но се на пра ва и оба ве зе по осно ву прав ног про ме та ро бе,
услу га, ври јед но сних па пи ра, вла снич ких и дру гих ствар -
них пра ва на не крет ни на ма, као и на пра ва и оба ве зе про -
ис те кле из ври јед но сних па пи ра, у ко ји ма су обје стран ке у
по ступ ку прав но или фи зич ко ли це, ко је у свој ству са мо -
стал ног пред у зет ни ка и у дру гом свој ству оба вља при вред -
ну или дру гу ре ги стро ва ну дје лат ност у ви ду основ ног или
до пун ског за ни ма ња,

б) у спо ро ви ма ко ји се од но се на бро до ве и на пло вид -
бу на уну тра шњим во да ма, као и у спо ро ви ма на ко је се
при мје њу је пло вид бе но пра во, осим спо ро ва о пре во зу
пут ни ка,

в) у спо ро ви ма ко ји се од но се на ави о не, као и у спо ро -
ви ма на ко је се при мје њу је ва зду хо плов но пра во, осим
спо ро ва о пре во зу пут ни ка,

г) у спо ро ви ма из аутор ског пра ва, срод них пра ва и
пра ва ин ду стриј ске сво ји не,

д) у спо ро ви ма на ста лим по во дом дје ла за ко ја се твр -
ди да пред ста вља ју не ло јал ну кон ку рен ци ју или мо но по -
ли стич ки спо ра зум,

ђ) у по ступ ци ма сте ча ја и ли кви да ци је, у скла ду са за -
ко ном, као и у свим спо ро ви ма ко ји на ста ну у то ку и по во -
дом спро во ђе ња по ступ ка сте ча ја и ли кви да ци је,

е) у по сло ви ма ре ги стра ци је прав них ли ца или са мо -
стал них пред у зет ни ка уре ђе них За ко ном о упи су по слов -
них су бје ка та у суд ски ре ги стар,
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ж) о спро во ђе њу из вр шног по ступ ка по пра во сна жним
из вр шним суд ским од лу ка ма при вред них су до ва,

з) о спро во ђе њу из вр шног по ступ ка по вје ро до стој ним
ис пра ва ма у ко ји ма су обје стран ке у по ступ ку прав на ли -
ца или фи зич ка ли ца ко ја у свој ству са мо стал ног пред у зет -
ни ка или у дру гом свој ству оба вља ју при вред ну или дру гу
ре ги стро ва ну дје лат ност у ви ду основ ног или до пун ског
за ни ма ња и по из вр шним но тар ским ис пра ва ма у ко ји ма су
обје стран ке у по ступ ку прав на ли ца,

и) о од ре ђи ва њу мје ра обез бје ђе ња,

ј) о пру жа њу прав не по мо ћи су до ви ма у Ре пу бли ци
Срп ској и Бо сни и Хер це го ви ни из сво је над ле жно сти,

к) о оба вља њу по сло ва ме ђу на род не прав не по мо ћи из
сво је над ле жно сти,

л) о спо ро ви ма ко ји на ста ну стра ним ула га њем и

љ) о оба вља њу и дру гих по сло ва уре ђе них за ко ном.

Члан 34.

Ви ши при вред ни суд над ле жан је да:

а) од лу чу је о жал ба ма про тив од лу ка окру жних при -
вред них су до ва, а у пр вом сте пе ну и о дру гим ства ри ма
одре ђе ним за ко ном,

б) од лу чу је о су ко бу над ле жно сти и о пре но ше њу
надле жно сти окру жних при вред них су до ва,

в) утвр ђу је прав не ста во ве ра ди је дин стве не при мје не
за ко на из над ле жно сти окру жних при вред них су до ва и

г) оба вља дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном.

Члан 35.

Вр хов ни суд над ле жан је да:

а) од лу чу је о ре дов ним прав ним ли је ко ви ма про тив
одлу ка окру жних су до ва, ако је то за ко ном од ре ђе но;

б) од лу чу је о ван ред ним прав ним ли је ко ви ма про тив
пра во сна жних од лу ка су до ва, ка да је то за ко ном од ре ђе но;

в) од лу чу је о прав ним ли је ко ви ма про тив од лу ка сво јих
ви је ћа, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но;

г) за у зи ма на чел не ста во ве ра ди уса гла ша ва ња суд ске
прак се о пи та њи ма за ко ја оци је ни да су од зна ча ја за је -
дин стве ну при мје ну за ко на у Ре пу бли ци Срп ској:

1) о за у зи ма њу на чел них ста во ва Вр хов ни суд од лу чу је
на оп штој сјед ни ци;

д) на чин ра да оп ште и про ши ре не сјед ни це уре ђу је
пра вил ни ком пред сјед ник Вр хов ног су да;

ђ) рје ша ва су ко бе над ле жно сти из ме ђу су до ва, ако за -
ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но;

е) од лу чу је о пре но ше њу мје сне над ле жно сти с јед ног
су да на дру ги суд, ка да је то од ре ђе но за ко ном и

ж) раз ма тра ак ту ел на пи та ња суд ске прак се, ана ли зи ра
по тре бе за струч ним уса вр ша ва њем су ди ја, струч них са -
рад ни ка и ви ших струч них са рад ни ка и оба вља дру ге по -
сло ве од ре ђе не за ко ном.

III - УСЛО ВИ И МАН ДАТ ЗА ВР ШЕ ЊЕ СУ ДИЈ СКЕ
ФУНК ЦИ ЈЕ

Члан 36.

За су ди ју мо же да бу де име но ва но ли це ко је ис пу ња ва
сље де ће оп ште усло ве:

а) да је др жа вља нин Бо сне и Хер це го ви не,

б) да ис пу ња ва оп ште здрав стве не усло ве да оба вља
по сло ве су ди је,

в) да има ди пло му прав ног фа кул те та из Бо сне и Хер -
це го ви не или бив ше СФРЈ до 6. апри ла 1992. го ди не, или
не ког дру гог прав ног фа кул те та, под усло вом да је ди пло -
ма ко ју је из дао тај фа кул тет но стри фи ко ва на у скла ду са
за ко ном и

г) да има по ло жен пра во суд ни ис пит у Бо сни и Хер це го -
ви ни или у бив шој СФРЈ до 6. апри ла 1992. го ди не или у не -
кој дру гој др жа ви, под усло вом да је увје ре ње о по ло же ном
пра во суд ном ис пи ту но стри фи ко ва но у скла ду са за ко ном.

Члан 37.

За су ди ју основ ног су да мо же би ти име но ва но ли це ко -
је, осим усло ва из чла на 36. овог за ко на, има нај ма ње три
го ди не ис ку ства у ра ду на прав ним по сло ви ма, на кон по ло -
же ног пра во суд ног ис пи та.

Члан 38.

(1) Пред сјед ник основ ног су да име ну је се из ре да су ди -
ја тог су да, ко ји има до ка за не ру ко вод не и ор га ни за ци о не
спо соб но сти за рад у пра во су ђу.

(2) Пред сјед ник су да име ну је се на ман дат од че ти ри
го ди не и мо же би ти по но во име но ван.

Члан 39.

За су ди ју окру жног су да мо же би ти име но ва но ли це ко -
је, осим усло ва из чла на 36. овог за ко на, има нај ма ње пет
го ди на ис ку ства у ра ду на по сло ви ма су ди је, ту жи о ца,
адво ка та или дру гог ре ле вант ног прав ног ис ку ства, на кон
по ло же ног пра во суд ног ис пи та.

Члан 40.

(1) Пред сјед ник окру жног су да име ну је се из ре да су ди -
ја тог су да, ко ји има до ка за не ру ко вод не и ор га ни за ци о не
спо соб но сти за рад у пра во су ђу.

(2) Пред сјед ник су да име ну је се на ман дат од шест го -
ди на и мо же би ти по но во име но ван.

Члан 41.

За су ди ју окру жног при вред ног су да мо же би ти име но -
ва но ли це ко је, осим усло ва из чла на 36. овог за ко на, има
нај ма ње пет го ди на ис ку ства на по сло ви ма су ди је, ту жи о -
ца, адво ка та или дру гог ре ле вант ног прав ног ис ку ства, на -
кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та.

Члан 42.

(1) Пред сјед ник окру жног при вред ног су да име ну је се
из ре да су ди ја тог су да ко ји има до ка за не ру ко вод не и ор -
га ни за ци о не спо соб но сти за рад у пра во су ђу.

(2) Пред сјед ник су да име ну је се на ман дат од шест го -
ди на и мо же би ти по но во име но ван.

Члан 43.

За су ди ју Ви шег при вред ног су да мо же би ти име но ва -
но ли це ко је, осим усло ва из чла на 36. овог за ко на, има нај -
ма ње шест го ди на ис ку ства на по сло ви ма су ди је, ту жи о ца,
адво ка та или дру гог ре ле вант ног прав ног ис ку ства, на кон
по ло же ног пра во суд ног ис пи та.

Члан 44.

(1) Пред сјед ник Ви шег при вред ног су да име ну је се из
ре да су ди ја тог су да ко ји има до ка за не ру ко вод не и ор га ни -
за ци о не спо соб но сти за рад у пра во су ђу.

(2) Пред сјед ник су да име ну је се на ман дат од шест го -
ди на и мо же би ти по но во име но ван.

Члан 45.

За су ди ју Вр хов ног су да мо же би ти име но ва но ли це ко -
је, осим усло ва из чла на 36. овог за ко на, има нај ма ње осам
го ди на ис ку ства у ра ду на по сло ви ма су ди је, ту жи о ца,
адво ка та или дру гог ре ле вант ног прав ног ис ку ства, на кон
по ло же ног пра во суд ног ис пи та.

Члан 46.

(1) Пред сјед ник Вр хов ног су да би ра се из ре да су ди ја
тог су да ко ји по сје ду је до ка за не ру ко вод не и ор га ни за ци о -
не спо соб но сти за рад у пра во су ђу.

(2) Пред сјед ник се име ну је на ман дат од шест го ди на и
мо же би ти по но во име но ван.

Члан 47.

(1) Су ди је се име ну ју на ман дат, ко ји ни је огра ни чен, а
ман дат им мо же пре ста ти:

а) смр ћу,

б) на лич ни за хтјев,

в) кад на вр ше ста ро сну доб про пи са ну за оба ве зан
одла зак у пен зи ју,
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г) кад бу ду раз ри је ше ни ду жно сти из раз ло га ко ји су
утвр ђе ни за ко ном.

(2) Ста ро сна доб за оба ве зан од ла зак у пен зи ју за све
су ди је је 70 го ди на жи во та.

IV - УНУ ТРА ШЊА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СУ ДО ВА

Члан 48.

(1) Суд има пред сјед ни ка су да.

(2) Пред сјед ник су да оба вља по сло ве суд ске упра ве у
скла ду са за ко ном и Пра вил ни ком о уну тра шњем суд ском
по сло ва њу.

(3) Пред сјед ник су да од го во ран је за ру ко во ђе ње цје ло -
куп ним су дом и суд ском упра вом.

(4) Пред сјед ник пред ста вља суд пред дру гим ор га ни ма
и ор га ни за ци ја ма.

(5) Пред сјед ник су да мо же по је ди не сво је над ле жно сти
да пре не се на су ди је тог су да или се кре та ра су да.

(6) У слу ча ју спри је че но сти, пред сјед ник су да ће од ре -
ди ти су ди ју ко ји ће га ми је ња ти у ње го вом од су ству.

(7) Уко ли ко пред сјед ник су да из би ло ко јих раз ло га
пре ста не да оба вља ду жност пред сјед ни ка су да, из ре да су -
ди ја тог су да име ну је се вр ши лац ду жно сти пред сјед ни ка
су да, до из бо ра пред сјед ни ка су да, у скла ду са за ко ном.

Члан 49.

(1) Су до ви ко ји има ју нај ма ње се дам су ди ја, укљу чу ју -
ћи и пред сјед ни ка су да, има ју се кре та ра су да.

(2) Су до ви ко ји има ју ма ње од се дам су ди ја мо гу да
има ју се кре та ра су да, уз при ба вље ну са гла сност ми ни стра.

(3) За се кре та ра су да мо же би ти име но ван ди пло ми ра -
ни прав ник ко ји има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у
стру ци и од го ва ра ју ће ис ку ство на ор га ни за ци о ним по сло -
ви ма.

Члан 50.

Се кре та ра су да, у скла ду са по ступ ком утвр ђе ним за ко -
ном, име ну је пред сјед ник су да на нео д ре ђе но ври је ме, по
прет ход но спро ве де ном јав ном кон кур су.

Члан 51.

(1) Се кре тар су да по ма же пред сјед ни ку су да у оба вља -
њу по сло ва суд ске упра ве, а по овлашће њу пред сјед ни ка
по кре ће и спро во ди по ступ ке због лак ше по вре де слу жбе -
не ду жно сти рад ни ка и мо же уви јек да ти ини ци ја ти ву
пред сјед ни ку су да за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње
по вре де рад не ду жно сти.

(2) Се кре тар су да од го во ран је за пра вил но и бла го вре -
ме но оба вља ње ад ми ни стра тив них, тех нич ких и фи нан сиј -
ских по сло ва у су ду и оба вља по сло ве ко ји су у ве зи са од -
но си ма са јав но шћу.

(3) У оба вља њу сво јих ду жно сти се кре тар је од го во ран
пред сјед ни ку су да.

Члан 52.

У су до ви ма ко ји не ма ју се кре та ра су да пред сјед ник су -
да сам вр ши по сло ве се кре та ра или те по сло ве пре но си на
дру гог су ди ју или овлашће ног рад ни ка су да.

Члан 53.

(1) Оп шту сјед ни цу су да чи не све су ди је тог су да.

(2) Оп шту сјед ни цу са зи ва и ње ним ра дом ру ко во ди
пред сјед ник су да.

(3) Оп шта сјед ни ца са зи ва се ка да је то пред ви ђе но
пра ви ли ма суд ског по ступ ка.

(4) За пу но ва жност од лу чи ва ња на оп штој сјед ни ци по -
треб но је при су ство нај ма ње дви је тре ћи не су ди ја, а од лу -
ке се до но се ве ћи ном гла со ва.

Члан 54.

(1) У су до ви ма се осни ва ју суд ска одје ље ња ра ди од лу -
чи ва ња о ства ри ма из исте прав не обла сти, као што су:

а) кри вич но,

б) гра ђан ско,

в) управ но,

г) пре кр шај но

д) ван пар нич но и

ђ) дру га одје ље ња за ко ја се ука же по тре ба за осни ва -
њем, ка да су за то ис пу ње ни усло ви пред ви ђе ни за ко ном
или Пра вил ни ком о уну тра шњем суд ском по сло ва њу.

(2) Одје ље ња има ју пред сјед ни ка одје ље ња, ко јег из ре -
да су ди ја тог су да име ну је пред сјед ник су да.

Члан 55.

(1) Ми ни стар, уз прет ход ну са гла сност Ви со ког суд -
ског и ту жи лач ког са вје та, до но си Пра вил ник о уну тра -
шњем суд ском по сло ва њу.

(2) Пред сјед ник су да, уз са гла сност ми ни стра, до но си
Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста.

V - ПРА ВО СУД НА УПРА ВА

Члан 56.

Ми ни стар ство у окви ру суд ске упра ве има сље де ће
над ле жно сти:

а) из ра да за кон ских тек сто ва и дру гих про пи са за уста -
но вље ње, над ле жност, са став и по сту пак пред су до ви ма,

б) вр ши над зор и пра ти при мје ну овог за ко на и дру гих
про пи са и под за кон ских ака та ко ји се од но се на ор га ни за -
ци ју и по сло ва ње су да,

в) оси гу ра ње ма те ри јал них, фи нан сиј ских, про стор них
и дру гих усло ва за рад су до ва,

г) при ку пља ње ста ти стич ких и дру гих по да та ка о ра ду
су до ва,

д) над зор над фи нан сиј ским и ма те ри јал ним по сло ва -
њем су до ва,

ђ) ис пи ти ва ње пред став ки гра ђа на на рад су до ва, ко је
се од но се на рад су до ва у по сло ви ма суд ске упра ве,

е) над зор над при мје ном Пра вил ни ка о уну тра шњем
суд ском по сло ва њу,

ж) обу ка за по сле них у су до ви ма Ре пу бли ке Срп ске ко -
ји ни су об у хва ће ни обу ком Цен тра за еду ка ци ју су ди ја и
ту жи ла ца Ре пу бли ке Срп ске и

з) дру ги по сло ви пред ви ђе ни овим за ко ном.

Члан 57.

(1) У оба вља њу по сло ва пра во суд не упра ве ко ји се од -
но се на ор га ни за ци ју, пра ће ње и на чин ра да су до ва, те оси -
гу ра ње ма те ри јал них, фи нан сиј ских и дру гих усло ва за рад
су да, ми ни стар мо же зах ти је ва ти од пред сјед ни ка су да да
акт ко ји ни је у скла ду са за ко ном или под за кон ским ак том
ста ви ван сна ге, а уко ли ко пред сјед ник су да не по сту пи по
та квом за хтје ву, ми ни стар ће до ни је ти акт ко јим ће по ни -
шти ти или уки ну ти та кав акт, у скла ду са пра ви ли ма За ко -
на о оп штем управ ном по ступ ку.

(2) Акт ми ни стра је ко на чан.

Члан 58.

Над зор над пра вил ним оба вља њем по сло ва пра во суд не
упра ве у су до ви ма оба вља ју ин спек то ри Ми ни стар ства, а
ра чу но вод стве не по сло ве овлашће ни рад ни ци из фи нан -
сиј ске обла сти.

Члан 59.

(1) Су до ви су ду жни да до ста ве Ми ни стар ству све тра -
же не по дат ке ко ји су по треб ни за вр ше ње над ле жно сти из
чл. 56. и 57. овог за ко на.

(2) Су до ви под но се ше сто мје сеч ни из вје штај до 15. ју -
ла те ку ће го ди не, а го ди шњи из вје штај о ра ду до 31. ја ну а -
ра на ред не го ди не, за прет ход ну го ди ну.

(3) Из вје шта ји из ста ва 2. овог чла на до ста вља ју се
Ми ни стар ству и Ви со ком суд ском и ту жи лач ком са вје ту.

Члан 60.

(1) При ту жбе ко је су фи зич ка или прав на ли ца упу ти ла
про тив су ди ја Ми ни стар ство ће по при је му, без од га ђа ња,

27.04.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 37 29



про сли је ди ти Ви со ком суд ском и ту жи лач ком са вје ту на
да ље по сту па ње.

(2) Ко пи ја при ту жбе до ста вља се пред сјед ни ку су да, а
ако се при ту жба од но си на пред сјед ни ка су да, при ту жба се
до ста вља пред сјед ни ку не по сред но ви шег су да.

(3) При ту жбе ко је се од но се на по сло ва ње суд ске упра -
ве до ста вља ју се пред сјед ни ку су да.

Члан 61.

Ми ни стар ство вр ши сво је ду жно сти у скла ду са овим
за ко ном и не сми је на би ло ко ји на чин ути ца ти на рад су -
до ва.

Члан 62.

Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју су ди ја и струч них са -
рад ни ка, ко ја са др жи сље де ће по дат ке:

а) лич не по дат ке и

б) по дат ке о име но ва њу и ра зр је ше њу.

Члан 63.

(1) Ми ни стар ство прав де са ра ђу је са Ви со ким суд ским
и ту жи лач ким са вје том у ње го вој уло зи ко ор ди на ци је
коришће ња ин фор ма ци о не тех но ло ги је у су до ви ма, укљу -
чу ју ћи све си сте ме за пра ће ње пред ме та.

(2) Суд мо же да уве де ауто ма ти зо ва ни си стем пра ће ња
или ре ги стра ци је пред ме та или дру ги си стем упра вља ња
пред ме ти ма, укљу чу ју ћи си сте ме си гур но сне по хра не и
чу ва ња по да та ка, са мо уз прет ход ну са гла сност Ми ни стар -
ства.

VI - ДО ДАТ НЕ СУ ДИ ЈЕ И СУ ДИ ЈЕ ПО РОТ НИ ЦИ

Члан 64.

(1) У су ду ко ји има ве ћи број за о ста лих не ри је ше них
пред ме та или због ду жег од су ства су ди је мо гу се име но ва ти
до дат не су ди је, на на чин и по по ступ ку утвр ђе ном за ко ном.

(2) Ако пред сјед ник су да сма тра да су су ду нео п ход не
до дат не су ди је, по сред ством Ми ни стар ства под ни је ће Ви -
со ком суд ском и ту жи лач ком са вје ту за хтјев за име но ва ње
до дат них су ди ја.

(3) Кон курс за по пу ну до дат них су ди ја мо же би ти рас -
пи сан тек по прет ход но при ба вље ној са гла сно сти Ми ни -
стар ства да су обез би је ђе на ма те ри јал на сред ства за до дат -
ног су ди ју.

Члан 65.

(1) Пред сјед ник основ ног и окру жног су да, на кон при -
ба вље ног ми шље ња Ви со ког суд ског и ту жи лач ког са вје та,
утвр ђу је број су ди ја по рот ни ка по треб них за рад тог су да.

(2) Пред сјед ник основ ног и окру жног су да об ја вљу је
кон курс за су ди је по рот ни ке огла ша ва њем на огла сној та -
бли су да и нај ма ње у јед ним днев ним но ви на ма. Пред сјед -
ник су да по сво јој оцје ни би ра нај бо ље кан ди да те за су ди -
је по рот ни ке из ме ђу кан ди да та ко ји ис пу ња ва ју усло ве
утвр ђе не за ко ном и до ста вља ли сту кан ди да та Ви со ком
суд ском и ту жи лач ком са вје ту на име но ва ње.

Члан 66.

Суд во ди еви ден ци ју за сва ког су ди ју и су ди ју по рот ни -
ка, у ко јој су са др жа ни лич ни по да ци и по да ци о струч ној
спре ми и ис ку ству су ди је, као и оста ли по да ци. Су ди ја, од -
но сно су ди ја по рот ник има пра во уви да у свој до си је и
пра во да тра жи ис прав ку по гре шних по да та ка.

Члан 67.

(1) Ре зул та ти ра да су ди ја оцје њу ју се нај ма ње јед ном у
три го ди не, у скла ду са кри те ри ју ми ма ко је утвр ди Ви со ки
суд ски и ту жи лач ки са вјет.

(2) Но во и за бра не су ди је оцје њу ју се јед ном го ди шње за
пр ве три го ди не ман да та, а по ис те ку тог ро ка, у пе ри о ду
из ста ва 1. овог чла на.

(3) Оцје њи ва ње ре зул та та ра да су ди ја вр ши пред сјед -
ник су да, а ре зул та те ра да пред сјед ни ка су да оцје њу је
пред сјед ник не по сред но ви шег су да, а пред сјед ни ка Вр -

хов ног су да Ре пу бли ке Срп ске оцје њу је Ви со ки суд ски и
ту жи лач ки са вјет.

VII - РАД НИ ЦИ СУ ДА

Члан 68.

(1) Ми ни стар, уз прет ход но при ба вље но ми шље ње Ви -
со ког суд ског и ту жи лач ког са вје та, утвр ђу је кри те ри ју ме
за од ре ђи ва ње укуп ног бро ја рад ни ка у су до ви ма.

(2) Рад ни ци су да су, у сми слу овог за ко на, сва за по сле -
на ли ца осим су ди ја.

(3) Број рад ни ка, њи хо ва струч на спре ма и дру ги усло -
ви за за по шља ва ње у сва ком су ду по себ но се утвр ђу ју Пра -
вил ни ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста.

Члан 69.

(1) У основ ни суд и окру жни при вред ни суд за струч -
ног са рад ни ка мо же се име но ва ти ли це ко је је ди пло ми ра -
ни прав ник и има по ло жен пра во суд ни ис пит.

(2) У окру жни суд и Ви ши при вред ни суд за ви шег
струч ног са рад ни ка мо же би ти име но ван ди пло ми ра ни
прав ник са по ло же ним пра во суд ним ис пи том и ис ку ством
на ра ду на прав ним по сло ви ма са нај ма ње три го ди не.

(3) У Вр хов ни суд за ви шег струч ног са рад ни ка мо же
би ти име но ван ди пло ми ра ни прав ник са по ло же ним пра -
во суд ним ис пи том и ис ку ством на ра ду на прав ним по сло -
ви ма са нај ма ње пет гoдина.

Члан 70.

(1) Струч не са рад ни ке и ви ше струч не са рад ни ке по
окон ча њу по ступ ка јав не кон ку рен ци је име ну је пред сјед -
ник су да на нео д ре ђе но ври је ме.

(2) Ми ни стар утвр ђу је кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње бро -
ја струч них са рад ни ка и ви ших струч них са рад ни ка.

Члан 71.

(1) Струч ни са рад ник мо же, по овлашће њу и под не по -
сред ним над зо ром су ди је, спро во ди ти од ре ђе не рад ње у
суд ском по ступ ку.

(2) На кон спро ве де них рад њи из ста ва 1. овог чла на,
струч ни са рад ник из ра ђу је и до ста вља су ди ји на црт суд ске
од лу ке.

(3) Рад ње из ста ва 1. овог чла на мо гу се спро во ди ти у
сље де ћим по ступ ци ма:

а) у пар нич ном по ступ ку у спо ро ви ма ма ле ври јед но -
сти у ко ји ма је пред мет спо ра нов ча но по тра жи ва ње или
на кна да ште те,

б) у из вр шном по ступ ку,

в) у ван пар нич ном по ступ ку, осим по ступ ка од у зи ма ња
по слов не спо соб но сти, раз врг ну ћа су вла снич ке за јед ни це
и уре ђе ња ме ђа,

г) у оста вин ском по ступ ку и

д) у пре кр шај ном по ступ ку.

(4) Ви ши струч ни са рад ник по ма же су ди ји у ње го вом
ра ду, из ра ђу је на цр те суд ских од лу ка, про у ча ва прав на пи -
та ња, суд ску прак су и прав ну ли те ра ту ру, из ра ђу је на цр те
прав них схва та ња, те оба вља са мо стал но или под над зо -
ром и по упут стви ма су ди је и дру ге струч не по сло ве.

Члан 72.

Еду ка ци ја струч них са рад ни ка и ви ших струч них са -
рад ни ка вр ши се у скла ду са про гра мом еду ка ци је, ко ју
утвр ђу је Цен тар за еду ка ци ју су ди ја и ту жи ла ца Ре пу бли ке
Срп ске.

Члан 73.

(1) За су диј ског при прав ни ка мо же би ти при мљен ди -
пло ми ра ни прав ник, нај ду же на пе ри од до дви је го ди не.

(2) Из бор су диј ског при прав ни ка оба вља се на осно ву
јав ног кон кур са, ко ји об ја вљу је пред сјед ник су да.

(3) Еду ка ци ја су диј ских при прав ни ка од ви ја се у скла -
ду са про гра мом по чет не обу ке, ко ју утвр ђу је Цен тар за
еду ка ци ју су ди ја и ту жи ла ца Ре пу бли ке Срп ске.
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Члан 74.

(1) Су до ви мо гу при ма ти при прав ни ке - во лон те ре.
Одред бе овог за ко на ко је се од но се на су диј ске при прав ни -
ке при мје њу ју се на при прав ни ке - во лон те ре.

(2) При прав ни ци ма - во лон те ри ма за ври је ме оба вља -
ња прак се не при па да на кна да за рад, ни ти дру га пра ва,
осим пра ва на здрав стве но оси гу ра ње и оси гу ра ње за слу -
чај не сре ће на по слу.

Члан 75.

(1) Од ре ђе не ад ми ни стра тив не по сло ве пред сјед ник
су да мо же по вје ри ти ад ми ни стра тив ним рад ни ци ма су да,
ако овим за ко ном или дру гим про пи сом ни је дру га чи је
про пи са но.

(2) Пред сјед ник су да до но си рје ше ње о по вје ре ним по -
сло ви ма из ста ва 1. овог чла на, ко јим да је овлашће ње за са -
мо стал но оба вља ње сље де ћих ак тив но сти:

а) овје ра ва ње пот пи са,

б) оба вје шта ва ње на осно ву по да та ка из суд ског ре ги -
стра,

в) из да ва ње увје ре ња о чи ње ни ца ма о ко ји ма суд во ди
слу жбе ну еви ден ци ју,

г) при ма ти на за пи сник или у об ли ку слу жбе не за би ље -
шке крат ка оба вје ште ња стра на ка и дру гих за ин те ре со ва -
них ли ца о про мје ни адре се или бо ра ви шта, или о да ту му
при је ма суд ске од лу ке ка да до став ни ца ни је вра ће на су ду
или је вра ће на су ду, али да тум из вр ше ња до ста ве ни је на -
зна чен на до став ни ци,

д) пред у зи ма ње од го ва ра ју ће мје ре за на пла ту нов ча -
них ка зни и тро шко ва по ступ ка и

ђ) оба вља ње дру гих по сло ва и за да та ка ко је им до ди је -
ли пред сјед ник су да или се кре тар су да.

Члан 76.

Про пи си о рад ним од но си ма за по сле них у ор га ни ма
упра ве при мје њу ју се на рад ни ке су да ако за ко ном ни је
дру га чи је од ре ђе но.

Члан 77.

Рад ни ци су да при ма ју се у рад ни од нос на кон спро ве -
де ног јав ног кон кур са уз оба ве зни проб ни рад од три мје -
се ца.

Члан 78.

За рад ни ке су да во ди се еви ден ци ја, у ко јој су са др жа -
ни лич ни по да ци, по да ци о струч ној спре ми и ис ку ству и
оста ли по да ци. Сви рад ни ци су да чи ји се по да ци чу ва ју у
еви ден ци ји има ју пра во уви да у свој до си је и пра во да тра -
же ис прав ку по гре шних по да та ка.

Члан 79.

(1) Ре зул та ти ра да рад ни ка су да оцје њу ју се јед ном го -
ди шње.

(2) Пред сјед ник су да оцје њу је ре зул та те ра да: се кре та -
ра су да, струч них са рад ни ка, су диј ских при прав ни ка, ру ко -
во ди ла ца ор га ни за ци о них је ди ни ца и ИКТ ре фе ре на та.

(3) Се кре тар су да оцје њу је ре зул та те и оста лих рад ни -
ка уз при ба вље но ми шље ње ру ко во ди о ца ко ји је не по сред -
но над ре ђен рад ни ку ко ји се оцје њу је.

Члан 80.

Рад ни ци су да од го вор ни су за по вре ду рад не ду жно сти
и про тив њих мо же да се во ди ди сци плин ски по сту пак, у
скла ду са за ко ном и Пра вил ни ком о ди сци плин ској од го -
вор но сти др жав них слу жбе ни ка за по сле них у ре пу блич -
ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке Срп ске.

VI II - СУД СКИ ТУ МА ЧИ И ВЈЕ ШТА ЦИ

Члан 81.

(1) Ми ни стар до но си рје ше ње о по ста вље њу суд ског
ту ма ча.

(2) Су до ви ко ри сте услу ге стал них суд ских ту ма ча,
осим у слу ча је ви ма ка да не ма суд ских ту ма ча за од ре ђе ни

је зик. Пра ва и ду жно сти стал них суд ских ту ма ча ре гу ли са -
ће се по себ ним про пи си ма.

(3) У слу ча ју ка да не ма суд ских ту ма ча за од ре ђе ни је -
зик, суд мо же да узме за ту ма ча ли це ко је теч но го во ри је -
зик за ко ји је по тре бан пре вод.

(4) Суд је ду жан да упо зо ри ту ма ча из ста ва 3. овог чла -
на да има пра во и ду жно сти ко је су пред ви ђе не за суд ског
ту ма ча, у скла ду са ва же ћим про пи си ма.

Члан 82.

(1) Суд ски ту ма чи пре во де на за хтјев су да из вор ни или
пи са ни текст са стра ног је зи ка на је дан од слу жбе них је зи -
ка ко ји су у упо тре би у Ре пу бли ци Срп ској.

(2) Ми ни стар име ну је суд ског ту ма ча у скла ду са Пра -
вил ни ком о стал ним суд ским ту ма чи ма.

Члан 83.

Пра ва и ду жно сти стал них суд ских ту ма ча уре ђу ју се
по себ ним про пи сом.

Члан 84.

(1) Ми ни стар у скла ду са за ко ном име ну је и ра зр је ша -
ва вје шта ке.

(2) По сло ве вје шта ка мо гу да оба вља ју фи зич ка и прав -
на ли ца ко ји ис пу ња ва ју усло ве утвр ђе не за ко ном.

(3) Вје шта ци се име ну ју на пе ри од од шест го ди на и
мо гу би ти по но во би ра ни.

IX - ОБА ВЕ ЗЕ ПРЕ МА СТРАН КА МА И ЈАВ НО СТИ

Члан 85.

Су ди је, струч ни са рад ни ци, ви ши струч ни са рад ни ци и
рад ни ци су да ду жни су да чу ва ју као слу жбе ну тај ну све
што у то ку свог ра да са зна ју о уче сни ци ма у по ступ ку и о
прав ним и чи ње нич ним окол но сти ма њи хо вог пред ме та, те
су ду жни да их чу ва ју као по вјер љи ве по дат ке ко ји ни су
до ступ ни јав но сти.

Члан 86.

(1) Су ди је, струч ни са рад ни ци, ви ши струч ни са рад ни ци
и рад ни ци су да ду жни су да чу ва ју слу жбе ну и по слов ну тај -
ну, без об зи ра на на чин на ко ји су је до зна ли. Под слу жбе -
ном и по слов ном тај ном под ра зу ми је ва ју се на ро чи то:

а) сви по да ци ко ји су као слу жбе на, од но сно по слов на
тај на од ре ђе ни за ко ном или дру гим про пи сом,

б) сви по да ци ко ји су као слу жбе на, од но сно по слов на
тај на од ре ђе ни оп штим ак ти ма др жав них ор га на, прав них
ли ца и дру гих ин сти ту ци ја,

в) по да ци и ис пра ве ко ји су по себ но од ре ђе ни као слу -
жбе на, од но сно по слов на тај на од др жав них ор га на, прав -
них ли ца и дру гих ин сти ту ци ја и

г) по да ци и ис пра ве ко је је као слу жбе ну, од но сно по -
слов ну тај ну од ре дио пред сјед ник су да или овлашће ни
рад ник су да.

(2) Оба ве за чу ва ња слу жбе не, од но сно по слов не тај не
тра је и на кон пре стан ка ра да у су ду.

(3) Пред сјед ник су да мо же су ди ју, струч ног са рад ни ка,
ви шег струч ног са рад ни ка, од но сно за по сле ног у су ду осло -
бо ди ти оба ве зе чу ва ња слу жбе не, од но сно по слов не тај не
ако у по је ди ном слу ча ју за то по сто је оправ да ни раз ло зи.

Члан 87.

Ра ди по сту па ња по хит ним пред ме ти ма ван рад ног вре -
ме на, од ре ђу ју се у су ду де жур не су ди је и рад ни ци.

Члан 88.

Јав ност и стран ке у по ступ ку има ју пра во при сту па
суд ским спи си ма, у скла ду са за ко ном, осим ако за по је ди -
не по дат ке из суд ског упи сни ка за ко ном ни је дру га чи је
одре ђе но.

Члан 89.

Ре пу бли ка Срп ска од го ва ра за ште ту ко ју у вр ше њу
слу жбе учи не рад ни ци су да фи зич ким или прав ним ли ци -
ма сво јим не за ко ни тим или не пра вил ним ра дом.
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Члан 90.

(1) Пред сјед ник су да ду жан је да утвр ди по сту пак при -
ма ња при ту жби на рад су да, су ди ја, струч них са рад ни ка,
ви ших струч них са рад ни ка и рад ни ка су да, као и по сту пак
по сту па ња по тим при ту жба ма.

(2) Пред сјед ник су да по сту па по при ту жба ма под не се -
ним про тив рад ни ка су да, а при ту жбе про тив су ди ја без од -
га ђа ња до ста вља Ви со ком суд ском и ту жи лач ком са вје ту.

Члан 91.

Суд ска по ли ци ја Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са За ко -
ном о суд ској по ли ци ји, обез бје ђу је су ди је, дру ге рад ни ке
и гра ђа не, обез бје ђу је суд ске згра де, одр жа ва ред у суд ни -
ци и дру гим суд ским про сто ри ја ма за ври је ме и у то ку су -
ђе ња и спро во ди суд ске од лу ке.

X - ФИ НАН СИ РА ЊЕ СУ ДО ВА

Члан 92.

Сред ства за рад су до ва обез бје ђу ју се у бу џе ту Ре пу -
бли ке Срп ске.

Члан 93.

(1) При је длог бу џе та из ра ђу је суд у скла ду са За ко ном
о бу џет ском си сте му Ре пу бли ке Срп ске.

(2) При је длог бу џе та до ста вља се Ми ни стар ству у за -
ко ном утвр ђе ном ро ку.

(3) При је длог бу џе та, уса гла шен за све су до ве Ре пу бли -
ке Срп ске, Ми ни стар ство до ста вља Ви со ком суд ском и ту -
жи лач ком са вје ту ра ди да ва ња евен ту ал них су ге сти ја.

Члан 94.

(1) Суд мо же, у скла ду са за ко ном, при ма ти до на ци је у
нов цу, ства ри ма и услу га ма, под усло вом да њи хо во при -
хва та ње не угро жа ва или до во ди у сум њу не за ви сност и
не при стра сност су да.

(2) За при јем сва ке до на ци је за суд пред сјед ник су да
мо ра да до би је одо бре ње од Ми ни стар ства.

ХI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 95.

Од ред бе чл. 10, 65. и 66. овог за ко на ко је се од но се на су -
ди је по рот ни ке при мје њу ју се са мо на по ступ ке ко ји тре ба
да се, у скла ду са од ред ба ма За ко на о кри вич ном по ступ ку
Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09,
88/09 и 92/09) и За ко на о пар нич ном по ступ ку (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и
49/09), спро ве ду по ра ни је ва же ћим про пи си ма.

Члан 96.

У кри вич ним пред ме ти ма у ко ји ма је ствар на над ле -
жност из ми је ње на од ред ба ма чла на 27. став 1. тач ка 1. под -
тач ка а) и чла на 28. став 1. тач ка 1. За ко на о су до ви ма Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 и 116/09) по -
сту пак се на ста вља пред над ле жним су дом пре ма ра ни је
ва же ћим про пи си ма.

Члан 97.

(1) Струч ни са рад ни ци и ви ши струч ни са рад ни ци ко ји
су иза бра ни по про пи си ма ко ји су при мје њи ва ни до до но -
ше ња овог за ко на оста ју у рад ном од но су на нео д ре ђе но
ври је ме.

(2) Пред сјед ник су да до но си рје ше ње о рад ном од но су
на нео д ре ђе но ври је ме струч ним са рад ни ци ма и ви шим
струч ним са рад ни ци ма из ста ва 1. овог чла на.

Члан 98.

У пред ме ти ма из чла на 33. став 1. тач ка з) овог за ко на
су до ви ће окон ча ти по сту пак пре ма ра ни је ва же ћим про пи -
си ма.

Члан 99.

(1) Основ ни су до ви из чла на 26. став 1. т. р), с), т), ћ),
у), ф), х), ц) и ч) овог за ко на по че ће са ра дом ка да се ис пу -
не ма те ри јал не и дру ге прет по став ке за рад ових су до ва.

(2) О ис пу ње но сти усло ва за по че так ра да су до ва из
ста ва 1. овог чла на Вла да до но си од лу ку на при је длог ми -
ни стра.

Члан 100.

(1) По чет ком ра да основ ног су да у Ло па ра ма пре ста је
са ра дом одје ље ње из чла на 27. тач ка б) овог за ко на и
Основ ни суд у Би је љи ни по ста је мје сно над ле жан за
подруч је оп шти на Би је љи на и Угље вик, а основ ни суд у
Ло па ра ма за под руч је оп шти не Ло па ре.

(2) По чет ком ра да основ ног су да у Срп цу пре ста је са
ра дом одје ље ње из чла на 27. тач ка в) овог за ко на и Основ -
ни суд у Гра ди шци по ста је мје сно над ле жан за под руч је
оп шти не Гра ди шка, а основ ни суд у Срп цу за под руч је оп -
шти не Ср бац.

(3) По чет ком ра да основ ног су да у Бро ду пре ста је са
ра дом одје ље ње из чла на 27. тач ка г) овог за ко на и Основ -
ни суд у Дер вен ти по ста је мје сно над ле жан за под руч је оп -
шти не Дер вен та, а основ ни суд у Бро ду за под руч је оп шти -
не Брод.

(4) По чет ком ра да Основ ног су да у Шам цу пре ста је са
ра дом одје ље ње из чла на 27. тач ка д) овог за ко на и Основ -
ни суд у Мо дри чи по ста је мје сно над ле жан за под руч је оп -
шти на Мо дри ча и Ву ко са вље, а основ ни суд у Шам цу за
под руч је оп шти на Ша мац, Пе ла ги ће во и До њи Жа бар.

(5) По чет ком ра да Основ ног су да у Ко зар ској Ду би ци
пре ста је са ра дом одје ље ње из чла на 27. тач ка ђ) овог за ко -
на и Основ ни суд у При је до ру по ста је мје сно над ле жан за
под руч је оп шти на При је дор и Оштра Лу ка, а основ ни суд
у Ко зар ској Ду би ци за под руч је оп шти не Ко зар ска Ду би ца.

(6) По чет ком ра да Основ ног су да у Не ве си њу пре ста је
са ра дом одје ље ње из чла на 27. тач ка ж) овог за ко на и
Основ ни суд у Тре би њу по ста је мје сно над ле жан за под -
руч је оп шти на Тре би ње, Љу би ње и Би ле ћа, а основ ни суд
у Не ве си њу за под руч је оп шти на Не ве си ње, Ис точ ни Мо -
стар, Бер ко ви ћи и Гац ко.

(7) По чет ком ра да Основ ног су да у Ро га ти ци пре ста је
са ра дом одје ље ње из чла на 27. тач ка б) овог за ко на и
Основ ни суд у Ви ше гра ду по ста је мје сно над ле жан за
подруч је оп шти на Ви ше град, Ру до и Но во Го ра жде, а
основ ни суд у Ро га ти ци за под руч је оп шти не Ро га ти ца.

(8) По чет ком ра да основ ног су да у Лак та ши ма, основ -
ни суд у Ба њој Лу ци по ста је мје сно над ле жан за под руч је
гра да Ба ња Лу ка, а Основ ни суд у Лак та ши ма за под руч је
оп шти не Лак та ши.

(9) По чет ком ра да Основ ног су да у Ис точ ном Но вом
Са ра је ву пре ста је да ра ди Одје ље ње ван сје ди шта су да у
Ис точ ном Но вом Са ра је ву из чла на 27. тач ка е) овог за ко -
на и Основ ни суд у Со ко цу по ста је мје сно над ле жан за
под руч је оп шти на Со ко лац, Па ле, Ис точ ни Ста ри Град, а
Основ ни суд у Ис точ ном Но вом Са ра је ву за под руч је оп -
шти на Ис точ на Или џа, Ис точ но Но во Са ра је во и Тр но во.

Члан 101.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о су до ви ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08,
58/09 и 116/09).

Члан 102.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-2004/11 Пред сјед ник
15. де цем ба ра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

945

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м
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У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ДР ЖАВ НИМ СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ МА

Про гла ша вам За ко н о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
др жав ним слу жбе ни ци ма, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Се дам на е стој сјед ни ци, одр -
жа ној 4. апри ла 2012. го ди не, а Ви је ће на ро да 17. апри ла
2012. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје -
на ма и до пу на ма За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ни је
угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту -
тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1173/12 Пред сјед ник
19. апри ла 2012. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 
ДР ЖАВ НИМ СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ МА

Члан 1.

У За ко ну о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11) у чла ну 32.
по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) По сту пак из бо ра кан ди да та за др жав не слу жбе ни -
ке ко је по ста вља Вла да ру ко во ди лац ор га на ду жан је да по -
кре не нај ка сни је 60 да на при је ис те ка ман да та ли цу ко је је
по ста вље но на то рад но мје сто.”.

Члан 2.

У чла ну 40. у ста ву 1. у тач ки б) ри јеч: “или” бри ше се
и до да је се за пе та.

У тач ки в) по сли је ри је чи: “др жав них слу жбе ни ка” до -
да ју се ри јеч: “или” и но ва тач ка г), ко ја гла си:

“г) уко ли ко Вла да не до не се рје ше ње о по ста вље њу у
ро ку од 30 да на од да на при је ма при је дло га Аген ци је, од -
но сно ру ко во ди лац ор га на не до не се рје ше ње о за сни ва њу
рад ног од но са, од но сно рје ше ње о рас по ре ђи ва њу у ро ку
од 15 да на од да на при је ма при је дло га Аген ци је”.

Члан 3.

У чла ну 41. тач ка а) бри ше се.

Члан 4.

Члан 42. ми је ња се и гла си:

“(1) Акт о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти до но си се у
слу ча ју осни ва ња но вог ре пу блич ког ор га на упра ве, смр ти
или ра зр је ше ња др жав ног слу жбе ни ка.

(2) Вла да име ну је вр ши о ца ду жно сти на пе ри од до 90
да на, без спро во ђе ња по ступ ка јав не кон ку рен ци је, с тим
да се за исто рад но мје сто акт о по ста вље њу мо же до ни је -
ти још нај ви ше два пу та уза стоп но.”.

Члан 5.

У чла ну 86. у ста ву 1. тач ка г) ми је ња се и гла си:

“г) ка да на вр ши 65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на
ста жа оси гу ра ња или 60 го ди на жи во та и 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња,”.

Члан 6.

Члан 95. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Др жав ном слу жбе ни ку ко ји је про гла шен ви шком
при па да пра во на от прем ни ну у скла ду са По себ ним ко лек -
тив ним уго во ром за за по сле не у ор га ни ма упра ве.”.

Члан 7.

У чла ну 116. по сли је тач ке в) до да је се тач ка ва), ко ја
гла си:

“ва) не по кре не по сту пак из бо ра кан ди да та у ро ку ко ји
је про пи сан чла ном 32. став 3. овог за ко на,”.

Члан 8.

Овла шћу је се За ко но дав ни од бор На род не скуп шти не
Ре пу бли ке Срп ске да из ра ди пре чи шће ни текст За ко на о
др жав ним слу жбе ни ци ма.

Члан 9.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-503/12 Пред сјед ник
4. апри ла 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

946

На осно ву чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), чла на 28. став 1. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), чла на 28.
став 1. Уред бе о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма -
ти за ци ју рад них мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли -
ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и
105/11), чла на 9. Уред бе о ка те го ри ја ма и зва њи ма др жав них слу -
жбе ни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске бр. 18/09, 131/10
и 8/11) и чла на 10. Уред бе о рад ним мје сти ма на мје ште ни ка (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске бр. 18/09, 131/10 и 8/11), уз са -
гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп ске, ми ни стар за из бје гли це и ра се -
ље на ли ца  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И 

СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЈЕ СТА 

У МИ НИ СТАР СТВУ ЗА ИЗ БЈЕ ГЛИ ЦЕ 

И РА СЕ ЉЕ НА ЛИ ЦА

I - ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Пра вил ник се са сто ји од: 

а) уну тра шње ор га ни за ци је (ор га ни за ци о не је ди ни це, њи хов
дје ло круг и ме ђу соб ни од но си),

б) си сте ма ти за ци је рад них мје ста (уку пан број рад них мје ста
др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка; на зи ви рад них мје ста,
опи си по сло ва рад них мје ста са ка те го ри ја ма и зва њи ма за др жав -
не слу жбе ни ке, односно рад ним мје сти ма на мје ште ни ка; по тре бан
број др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка за сва ко рад но мје сто
и по себ ни усло ви за за сни ва ње рад ног од но са) и

в) ор га ни за ци о ног ди ја гра ма (ше мат ски при каз од но са из ме ђу
по себ них, основ них и основ них са уну тра шњим ор га ни за ци о ним
је ди ни ца ма). 

II - УНУ ТРА ШЊА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ

Члан 2.

(1) Ор га ни за ци о не је ди ни це осни ва ју се као:

а) основ не,

б) по себ не,

ц) уну тра шње.

(2) Основ не ор га ни за ци о не је ди ни це су:

а) ре со ри.

(3) По себ не ор га ни за ци о не је ди ни це су:

а) Ка би нет ми ни стра,

б) Се кре та ри јат Ми ни стар ства.

(4) Уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це су:

а) одје ље ње,

б) од сјек.

Члан 3.

(1) У Ми ни стар ству се осни ва ју по себ не, основ не и уну тра -
шње ор га ни за ци о не је ди ни це. 

(2) По себ не ор га ни за ци о не је ди ни це су:

а) Ка би нет ми ни стра,

б) Се кре та ри јат Ми ни стар ства.

(3) Основ не ор га ни за ци о не је ди ни це су:

а) Ре сор за дру го сте пе ни по сту пак, раз вој, ин фор ми са ње и
ана ли ти ку,

б) Ре сор за имо вин ско-прав не по сло ве,

ц) Ре сор за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра вља ња
смје штај ним ка па ци те ти ма.
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(4) У окви ру по себ них и основ них ор га ни за ци о них је ди ни ца
осни ва ју се уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це, и то:

а) У Се кре та ри ја ту Ми ни стар ства:

1) Одје ље ње прав них, оп штих, ка дров ских и ор га ни за ци о них
по сло ва,

2) Одје ље ње фи нан сиј ско-план ских и ра чу но вод стве них по -
сло ва;

б) У Ре со ру за дру го сте пе ни по сту пак, раз вој, ин фор ми са ње и
ана ли ти ку:

1) Одје ље ње за дру го сте пе ни по сту пак,

2) Одје ље ње за раз вој, ин фор ми са ње и ана ли ти ку;

ц) У Ре со ру за имо вин ско-прав не по сло ве:

1) Одје ље ње за имо вин ско-прав не по сло ве,

2) Одје ље ње за ре ин те гра ци ју и ре со ци ја ли за ци ју из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка.

д) У Ре со ру за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра вља -
ња смје штај ним ка па ци те ти ма:

1) Одје ље ње за по вра так, об но ву и ре кон струк ци ју,

2) Одје ље ње за по сло ве упра вља ња смје штај ним ка па ци те ти -
ма;

е) У Ре со ру за имо вин ско-прав не по сло ве у Одје ље њу за имо -
вин ско-прав не по сло ве,  осни ва ју се од сје ци као уну тра шње ор га -
ни за ци о не је ди ни це:

1) Од сјек Ба ња Лу ка (за оп шти не: Ба ња Лу ка, Гра ди шка, Ср -
бац, Лак та ши, Ко тор Ва рош, Че ли нац, Кне же во, Мр ко њић Град,
Ши по во, Риб ник, Ку прес, Ис точ ни Др вар, Пе тро вац, Је зе ро;

2) Од сјек Би је љи на (за оп шти не: Би је љи на, Ло па ре и Угље -
вик)

3) Од сјек До бој (за оп шти не: До бој, Пе тро во, Те слић, Дер вен -
та, Пр ња вор, Брод, Мо дри ча, Ша мац,  Ву ко са вље, Пе ла ги ће во и
До њи Жа бар);

4) Од сјек Звор ник (за оп шти не: Звор ник, Осма ци, Вла се ни ца,
Ми ли ћи, Ше ко ви ћи, Сре бре ни ца, Бра ту нац и Хан Пи је сак);

5) Од сјек Ис точ но Са ра је во (за оп шти не: Ис точ но Но во Са ра је -
во, Ис точ на Или џа, Ис точ ни Ста ри Град, Па ле, Со ко лац и Тр но во);

6) Од сјек При је дор (за оп шти не: При је дор, Но ви Град, Кру па
на Уни, Оштра Лу ка, Ко зар ска Ду би ца и Ко стај ни ца);

7) Од сјек Тре би ње (за оп шти не: Тре би ње, Гац ко, Не ве си ње,
Љу би ње, Би ле ћа, Бер ко ви ћи и Ис точ ни Мо стар);

8) Од сјек Фо ча (за оп шти не: Фо ча, Чај ни че, Ка ли но вик, Ви -
ше град, Ру до, Ро га ти ца, Но во Го ра жде).

III - ДЈЕ ЛО КРУГ РА ДА И МЕ ЂУ СОБ НИ ОД НО СИ ОР ГА НИ ЗА -
ЦИ О НИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА

Члан 4.

ПО СЕБ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ

а) КА БИ НЕТ МИ НИ СТРА

У Ка би не ту ми ни стра оба вља ју се са вје то дав ни по сло ви, про -
то ко лар ни по сло ви, ад ми ни стра тив но-тех нич ки по сло ви и оста ли
по сло ви ко ји су од зна ча ја за рад ми ни стра.

Ра дом Ка би не та ми ни стра ру ко во ди шеф Ка би не та и за свој
рад од го во ран је ми ни стру.

б) СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ МИ НИ СТАР СТВА

У Се кре та ри ја ту Ми ни стар ства оба вља ју се прав ни, ка дров -
ски, ор га ни за ци о ни фи нан сиј ско-план ски и ра чу но вод стве ни по -
сло ви, као и по моћ но-тех нич ки по сло ви од за јед нич ког ин те ре са
за Ми ни стар ство. 

У окви ру Одје ље ња прав них, оп штих, ка дров ских и ор га ни за -
ци о них по сло ва оба вља ју се прав ни, ка дров ски, ор га ни за ци о ни,
по моћ ни и тех нич ки по сло ви од за јед нич ког ин те ре са за Ми ни -
стар ство ко ји се од но се на: 

- ко ор ди на ци ју и при пре му ма те ри ја ла гдје уче ству ју ре со ри; 

- сиг ни ра ње пред ме та ре со ри ма и дру гим ор га ни за ци о ним је -
ди ни ца ма Ми ни стар ства;

- до ку мен та ци о не по сло ве; 

- по сло ве при је ма и от пре ме слу жбе не по ште; 

- про то кол и ар хи ва и дру ге по сло ве кан це ла риј ског по сло ва ња;

- ка дров ске и пер со нал не по сло ве; 

- при пре му за ко на, про пи са и оп штих ака та из над ле жно сти
Ми ни стар ства;

- струч ну и тех нич ку по др шку ор га ни ма ко ји спро во де по сту -
пак утвр ђи ва ња по вре да рад них оба ве за и ду жно сти и ма те ри јал -
не ште те ко ју учи не за по сле ни на ра ду или у ве зи са ра дом; 

- здрав стве ну за шти ту из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат -
ни ка и пра ће ње ста ња у тој обла сти;

- са рад њу са дру гим др жав ним ор га ни ма и сред стви ма јав ног
ин фор ми са ња;

- кореспонденци ју са пра во бра ни ла штвом и су до ви ма у гра -
ђан ско-прав ним спо ро ви ма; 

- уче ство ва ње у из ра ди пла на ра да Ми ни стар ства; 

- уче ство ва ње у из ра ди ка дров ског пла на Ми ни стар ства и пла -
но ва струч ног уса вр ша ва ња и оспо со бља ва ња др жав них слу жбе ни -
ка; 

- уче ство ва ње у из ра ди на цр та и при је дло га по ли ти ка, за ко на,
пла но ва, из вје шта ја и дру гих про пи са и смјер ни ца ко ји се од но се
на из вр ше ње по сло ва ко је је Ре пу бли ка Срп ска, односно Бо сна и
Хер це го ви на ду жна пред у зи ма ти ка ко би се укљу чи ла у про це се
европ ских ин те гра ци ја; 

- опе ра тив но ускла ђи ва ње ак тив но сти уну тар Ми ни стар ства у
ве зи са европ ским ин те гра ци ја ма; 

- ко ор ди на ци ју и над зор над спро во ђе њем од лу ка из по ме ну -
те обла сти; 

- ко ор ди на ци ју опе ра тив них кон та ка та са Ми ни стар ством за
еко ном ске од но се и ре ги о нал ну са рад њу и дру гим ти је ли ма у про -
це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња као и у ка сни јем про це су
пре го ва ра ња са ЕУ; 

- афир ми са ње и про мо ви са ње про це са европ ских ин те гра ци ја
из над ле жно сти Ми ни стар ства; 

- из да ва ње на ло га за слу жбе на пу то ва ња и коришће ње слу -
жбе них во зи ла.

У окви ру Одје ље ња фи нан сиј ско-план ских и ра чу но вод стве -
них по сло ва оба вља ју се фи нан сиј ско-план ски и ра чу но вод стве ни
по сло ви ко ји се од но се на:

- из ра ду фи нан сиј ских пла но ва; 

- по сло ве јав них на бав ки сред ста ва, опре ме и услу га;

- ма те ри јал но-фи нан сиј ске и ра чу но вод стве не по сло ве из ра ду
пе ри о дич них об ра чу на и за вр шног ра чу на Ми ни стар ства; 

- по сло ве одр жа ва ња пут нич ких во зи ла; 

- опре ма ње Ми ни стар ства - на бав ке основ них сред ста ва, сит -
ног ин вен та ра и по тро шног ма те ри ја ла за по тре бе Ми ни стар ства;

- уче ство ва ње у из ра ди пла на ра да Ми ни стар ства; 

- уче ство ва ње у из ра ди ка дров ског пла на Ми ни стар ства.

Члан 5. 

Ин тер ни ре ви зор из ра ђу је сред њо роч не и го ди шње пла но ве ра -
да ин тер не ре ви зи је у Ми ни стар ству, уче ству је у из ра ди пра вил ни -
ка о ра ду ин тер ног ре ви зо ра Ми ни стар ства, у са гла сно сти са пла -
ном ра ди ре ви зи ју, са чи ња ва из вје шта је и исте до ста вља ми ни стру,
у ци љу от кла ња ња уоче них не до ста та ка, да је при је дло ге мје ра за
рје ша ва ње истих, те оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ми ни стра. 

Члан 6.

ОСНОВ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ

a) РЕ СОР ЗА ДРУ ГО СТЕ ПЕ НИ ПО СТУ ПАК, РАЗ ВОЈ, ИН -
ФОР МИ СА ЊЕ И АНА ЛИ ТИ КУ

У Ре со ру за дру го сте пе ни по сту пак, раз вој, ин фор ми са ње и
ана ли ти ку оба вља ју се по сло ви при пре ме и из ра де дру го сте пе них
од лу ка, стра те ги ја Ми ни стар ства и по сло ви ин фор ми са ња. 

У окви ру Одје ље ња за дру го сте пе ни по сту пак, оба вља ју се
управ ни и дру ги струч ни по сло ви ко ји се од но се на: 

- при пре му и из ра ду на цр та дру го сте пе них од лу ка по жал ба -
ма на од лу ке пр во сте пе них ор га на;

- при пре му и из ра ду на цр та од лу ка по при је дло зи ма за по на -
вља ње по ступ ка у слу ча је ви ма ка да је по сту пак окон чан дру го сте -
пе ним рје ше њем и о при је дло зи ма за по вра ћај у пре ђа шње ста ње; 

- при пре му и из ра ду на цр та од лу ка о огла ша ва њу ни шта вим
рје ше ња по слу жбе ној ду жно сти по при је дло гу стра на ка или јав -
ног ту жи о ца; 

- уче ство ва ње у из ра ди на цр та од лу ка по пра ву над зо ра на од -
лу ке пр во сте пе ног ор га на; уче ство ва ње у при пре ми за ко на, про -
пи са и дру гих ака та из над ле жно сти Ми ни стар ства; 

- из ра ду ана ли за, ин фор ма ци ја и из вје шта ја из дје ло кру га ра -
да Ре со ра, да ва ње струч них ми шље ња пр во сте пе ним ор га ни ма по
за хтје ву; 

- уче ство ва ње у уса гла ша ва њу прав них ста во ва из обла сти ра -
да дру го сте пе ног ор га на са прав ним схва та њи ма су да и упо зна ва -
ње пр во сте пе них ор га на о то ме; при пре ме и уче ство ва ње на ин -
струк тив ним се ми на ри ма са од сје ци ма Ми ни стар ства ра ди да ва -
ња упут ста ва, смјер ни ца и ту ма че ња за пра вил ну при мје ну за ко на; 
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- струч ну об ра ду под не са ка, из ја шње ња и од го во ра на ту жбе;
апе ла ци је у управ ним спо ро ви ма; 

- са рад њу са Пра во бра ни ла штвом, Ом буд сма ном; уче ству је у
ра ду ко ми си ја и дру гих ти је ла у окви ру Ми ни стар ства; 

- пра ће ње и утвр ђи ва ње ста ња у обла сти ма ко је су у дје ло кру -
гу Ми ни стар ства и про у ча ва ње по сље ди ца утвр ђе ног ста ња у ци -
љу уна пре ђе ња нор ма тив не дје лат но сти Ре со ра и пред ла га ња мје -
ра за уна пре ђе ње функ ци о ни са ња свих сег ме на та Ре со ра.

У окви ру Одје ље ња за раз вој, ин фор ми са ње и ана ли ти ку, вр -
ше се управ ни и дру ги струч ни по сло ви ко ји се од но се на:

- пра ће ње ре а ли за ци је про гра ма ра да Вла де и стра те шких до -
ку ме на та Вла де ко ји се од но се на дје ло круг ра да Ми ни стар ства; 

- са рад њу са Би ро ом Вла де за од но се са јав но шћу; 

- уче шће у из ра ди раз вој них стра те ги ја из дје ло кру га Ми ни -
стар ства;

- под сти ца ње со ци јал ног и укуп ног дру штве ног раз во ја бит -
ног за ре со ци ја ли за ци ју ра се ље них, из бје гли ца и по врат ни ка и
уна пре ђе ње си сте ма за шти те и оства ре ња при па да ју ћих пра ва ра -
се ље них, из бје гли ца и по врат ни ка струч ном ана ли зом и об ра дом
по да та ка из цен трал них ба за, са чи ња ва њем ана ли тич ких из вје -
шта ја, про гра ма, пла но ва, ела бо ра та; 

- из ра ду про је ка та и пу бли ка ци ја за под сти ца ње оп штег на -
прет ка и по ди за ња сви је сти и вје ре у те мељ на људ ска пра ва;

- ор га ни зо ва ње про це са ре ги стра ци је ра се ље них ли ца ра ди
утвр ђи ва ња њи хо вог ста ту са и при па да ју ћих пра ва;

- уче шће у ко ор ди на ци ји ра да са Ми ни стар ством за људ ска пра -
ва и из бје гли це БиХ и Фе де рал ним Ми ни стар ством ра се ље них осо -
ба и из бје гли ца, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, на уч ним и струч -
ним ор га ни за ци ја ма пу тем раз мје не ба за по да та ка, ре ле вант них ин -
фор ма ци ја и из вје шта ја; при пре ма ин струк тив них ака та и ор га ни зо -
ва ње еду ка тив них се ми на ра у ци љу уна пре ђе ња ра да Ми ни стар -
ства; 

- ин фор ми са ње ра се ље них, из бје гли ца и по врат ни ка и ши ре
јав но сти пу тем ме ди ја, но вин ских из да ња и дру гих пу бли ка ци ја;
вр ше и дру ги по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма Ре -
пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не.

Члан 7.

б) РЕ СОР ЗА ИМО ВИН СКО-ПРАВ НЕ ПО СЛО ВЕ 

У Ре со ру за имо вин ско-прав не по сло ве оба вља ју се по сло ви
рје ша ва ња у пр вом сте пе ну пи та ња имо вин ских, ста ту сних и со -
ци јал них пра ва из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка у
Републици Српској, при пре ма и из ра да раз вој них стра те ги ја, пла -
но ва за ре ин те гра ци ју, ре па три ја ци ју и ре со ци ја ли за ци ју из бје гли -
ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка, те пра ће ње њи хо вог из вр ше ња. 

У окви ру Одје ље ња за имо вин ско-прав не по сло ве оба вља ју се
управ ни и дру ги струч ни по сло ви ко ји се од но се на: 

- при пре му и из ра ду раз вој них стра те ги ја у ци љу им пле мен -
та ци је Анек са VI и VII Оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир у Бо -
сни и Хер це го ви ни;

- из ра ду пла но ва и пра ће ње њи хо ве ре а ли за ци је у од сје ци ма
Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске ко -
ји рје ша ва ју у пр вом сте пе ну, имо вин ска, ста ту сна и со ци јал на пра -
ва из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка у Ре пу бли ку Срп ску; 

- ко ор ди на ци ју ра да са Ми ни стар ством за из бје гли це и ра се -
ље на ли ца Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, ме ђу на род ним ху ма -
ни тар ним и дру гим ор га ни за ци ја ма ко је ре а ли зу ју про гра ме ра се -
ље них ли ца и из бје гли ца;

- кон тро лу над при мје ном за кон ских про пи са и при мје ну под -
за кон ских ака та од стра не од сје ка; 

- пра ће ње ста ња у по гле ду оства ри ва ња пра ва и сло бо да ра се -
ље них ли ца и по врат ни ка у скла ду са Уста вом Бо сне и Хер це го ви -
не, Уста вом Ре пу бли ке Срп ске, Европ ском кон вен ци јом за за шти -
ту људ ских пра ва и сло бо да и основ них сло бо да из Про то ко ла уз
Европ ску кон вен ци ју као и дру гих ме ђу на род них и про пи са Ре пу -
бли ке Срп ске, ко ји ре гу ли шу пра ва ра се ље них ли ца и по врат ни ка;

- при пре му и из ра ду го ди шњих и дру гих план ских до ку ме на та
у ци љу обез бје ђи ва ња свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја за ра -
се ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни ке до њи хо вог трај ног рје ше ња; 

- во ђе ње бри ге о ну жном смје шта ју, збри ња ва њу из бје гли ца и
ра се ље них ли ца без ста ра ња ко ја се на ла зе у објек ти ма ну жног
смје шта ја, смје штај у објек те из гра ђе не сред стви ма Вла де Ре пу -
бли ке Срп ске за рас пу шта ње ко лек тив них об ли ка ста но ва ња; 

- из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са ко је об у хва та во ђе ње
управ ног по ступ ка, до но ше ње рје ше ња и дру гих по је ди нач них
ака та, пред у зи ма ње управ них мје ра и управ них рад њи, те пра ће ње
њи хо вог из вр ше ња;

- на утвр ђи ва ње пра ва на ин ду ви ду ал ни ал тер на тив ни смје -
штај и бри гу о ис пла ти ал тер на тив ног смје шта ја из бје гли ца ма и
ра се ље ним ли ци ма; 

- во ђе ње еви ден ци ја о ис пла та ма, те еви ден ци ји фи нан сиј ских
кар ти ца по је ди нач но за сва ког ко ри сни ка и збир но за све ко ри сни -
ке за ци је ло ври је ме док оства ру ју пра во на ин ди ви ду ал ни ал тер -
на тив ни смје штај;

- уче ство ва ње у по ступ ку оства ри ва ња пра ва ра се ље них ли ца и
по врат ни ка на на кна ду имо ви не у скла ду са Анек сом VII Оп штег
оквир ног спо ра зу ма за мир у Бо сни и Хер це го ви ни, као и про ме та
не по крет но сти у скла ду са по зи тив ним за кон ским про пи си ма;

- пра ће ње и рје ша ва ње пред став ки по је ди на ца, прав них ли ца
и др., ко ји се од но се на оства ри ва ње по је ди них пра ва из про бле -
ма ти ке ра се ље них ли ца и по врат ни ка;

- во ђе ње еви ден ци ја из дје ло кру га ра да Одје ље ња и Од сје ка
Ми ни стар ства о свим ви до ви ма ал тер на тив ног смје шта ја, оби ла -
ска ко лек тив них об ли ка ста но ва ња, као и еви ден ци ју о пре ла ску
из јед ног об ли ка ал тер на тив ног смје шта ја у дру ги;

- ин фор ма тич ку об ра ду по да та ка из дје ло кру га ра да Одје ље ња
и Од сје ка;

- из ра ду за ко на, уред би, упут ста ва, пра вил ни ка, про це ду ра и
дру гих ака та Ре со ра и Ми ни стар ства;

- ор га ни зо ва ње и уче ство ва ње у при пре ма њу, из ра ди, пред ла -
га њу тек ста на цр та за ко на и дру гих про пи са и под за кон ских ака та
(пра вил ни ка, на ред би, уред би, упут ста ва, про це ду ра ра да, пра ви -
ла и др.) у обла сти оства ри ва ња имо вин ских и ста ту сних пра ва
избје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка;

- при пре ма њу и ор га ни зо ва њу ин струк тив них се ми на ра за да -
ва ње пот пу них упут ста ва, смјер ни ца и ту ма че ња за пра вил ну при -
мје ну имо вин ских за ко на и дру гих про пи са, те пра ће њу ста ња и
уче ство ва њу у рје ша ва њу ста ту сних пи та ња; 

- са рад њу са Ми ни стар ством за људ ска пра ва и из бје гли це
БиХ, Фе де рал ним Ми ни стар ством ра се ље них осо ба и из бје гли ца,
ме ђу на род ним и до ма ћим ор га ни за ци ја ма, ху ма ни тар ним ор га ни -
за ци ја ма, ко је ре а ли зу ју про гра ме по мо ћи ра се ље ним ли ци ма,
избје гли ца ма и по врат ни ци ма;

- са рад њу са ми ни стар стви ма, упра ва ма и управ ним ор га ни за -
ци ја ма у окви ру упра ве Ре пу бли ке Срп ске;

- са рад њу са ре со ри ма и слу жба ма Ми ни стар ства за из бје гли -
це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске;

- са рад њу са сред стви ма јав ног ин фор ми са ња;

- оба вља ње и дру гих по сло ва у скла ду са за ко ном и дру гим
про пи си ма.

У окви ру Одје ље ња за ре ин те гра ци ју и ре со ци ја ли за ци ју
избје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка вр ше се управ ни и дру -
ги по сло ви ко ји се од но се на:

- при пре му, из ра ду пла но ва за ре ин те гра ци ју, ре па три ја ци ју и
ре со ци ја ли за ци ју из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка, те
пра ће ње њи хо вог из вр ше ња; 

- са рад њу са Ми ни стар ством за људ ска пра ва и из бје гли це Бо -
сне и Хер це го ви не и вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма у ве -
зи ре па три ја ци је и ре со ци ја ли за ци је из бје гли ца и ра се ље них ли ца
у Ре пу бли ци Срп ској, те по сло ва ре ад ми си је; 

- за шти ту људ ских пра ва и пи та ња имо ви не из бје гли ца и ра се -
ље них ли ца; 

- из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са ко ји убу хва тају во ђе ње
управ ног по ступ ка, до но ше ње рје ше ња и дру гих по је ди нач них
ака та, пре у зи ма њу управ них мје ра и управ них рад њи, пра ће ње
њи хо вог из вр ша ва ња и да ва ње оба вје ште ња у дје лу оства ри ва ња
пра ва из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка;

- са рад њу са др жав ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма из обла сти
за шти те људ ских пра ва и основ них сло бо да; 

- са рад њу са не вла ди ним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма за за -
шти ту и уна пре ђе ње људ ских пра ва, те са рад ња са Ом буд сме ном
за за шти ту људ ских пра ва и Омб ду сме ном за за шти ту пра ва дје це, 

- пру жа њу ин фор ма ци ја о свом ра ду пу тем ме ди ја и дру гих
ви до ва ин фор ми са ња; 

- са рад њу са Ко ми си јом за за шти ту људ ских пра ва и за шти ту
пра ва ра се ље них ли ца и по врат ни ка, 

- над зор и кон тро лу над при мје ном про пи са из обла сти за шти -
те људ ских пра ва и сло бо да у при мје ни истих, про па ги ра ње и под -
сти ца ње по што ва ња до сто јан ства чо вје ка и оси гу ра ње јед на ких
пра ва и основ них сло бо да за све гра ђа не под истим усло ви ма;

- из град њу си сте ма за шти те људ ских пра ва; 

- пра ће њу ста ња у по гле ду оства ри ва ња пра ва и сло бо да из бје -
гли ца и по врат ни ка у скла ду са Европ ском кон вен ци јом за за шти -
ту људ ских пра ва и основ них сло бо да из Про то ко ла уз Европ ску
кон вен ци ју, као и дру гих ме ђу на род них до ку ме на та ко ји ре гу ли шу
пра ва и сло бо де из бје гли ца; 
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- са рад њу са над ле жним ор га ни ма Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни -
стар ством за људ ска пра ва и из бје гли це у Са вје ту Ми ни ста ра Бо -
сне и Хер це го ви не, у ве зи са ре па три ја ци јом из бје гли ца и оства -
ри ва њем њи хо вих ста ту сних пра ва;

- из ра ду ин фор ма ци ја, из вје шта ја и ана ли за из дје ло кру га ра -
да Одје ље ња и Ре со ра;

- оба вља ње и дру гих по сло ва у скла ду са за ко ном и дру гим
про пи си ма.

Члан 8.

ц) РЕ СОР ЗА ПЛА НИ РА ЊЕ, ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ И ПО СЛО ВЕ
УПРА ВЉА ЊА СМЈЕ ШТАЈ НИМ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ МА

У Ре со ру за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра вља ња
смје штај ним ка па ци те ти ма оба вља ју се по сло ви при пре ме и из ра -
де го ди шњих и дру гих план ских до ку ме на та у обла сти об но ве, ре -
кон струк ци је, са на ци је и из град ње по ру ше них стам бе них је ди ни -
ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та за ра -
се ље на ли ца, по врат ни ке и из бје гли це у свр ху по врат ка, ре па три -
ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци јеи њи хо ва ре а ли за ци ја. 

У окви ру Одје ље ња за по вра так, об но ву и ре кон струк ци ју
оба вља ју се управ ни и дру ги по сло ви ко ји се од но се на:

- при пре му и из ра ду раз вој них стра те ги ја у скла ду са Анек сом
VI и VII Оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир у БиХ ко јим се кре и ра,
ко ор ди ни ра и над зи ре јед но о бра зна и ускла ђе на по ли ти ка у ре а ли -
за ци ји ци ље ва Анек са VI и VII Оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир
у БиХ, у скла ду са сло бод но из ра же ном во љом ра се ље них ли ца и
из бје гли ца, на на чин ко ји га ран ту је њи хо ву рав но прав ност и ко ор -
ди на ци ју;

- при пре му и из ра ду го ди шњих и дру гих план ских до ку ме на -
та у обла сти об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње по ру ше -
них стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и
јав них обје ка та за ра се ље на ли ца, по врат ни ке и из бје гли це у свр -
ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је;

- при пре му, из ра ду и ре а ли за ци ју по себ них про гра ма рје ша ва -
ња про бле ма ра се ље них ли ца, по врат ни ка и из бје гли ца у обла сти
об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе ног про сто ра,
ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та у свр ху по -
врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је;

- ре а ли за ци ју про је ка та Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на
ли ца Ре пу бли ке Срп ске, про је ка та Вла де Ре пу бли ке Срп ске и уче -
шће у ре а ли за ци ји по себ них про је ка та са дру гим до на то ри ма и им -
пле мен та то ри ма, а ко ји се од но се на об но ву, ре кон струк ци ју, са на -
ци ју и из град њу стам бе них је ди ни ца, до дје лу гра ђе вин ског ма те ри -
ја ла, об но ву ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та
и нов ча ну по моћ ра се ље ним ли ци ма, по врат ни ци ма и из бје гли ца ма
у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је;

- пра ће ње, ана ли зи ра ње и утвр ђи ва ње ста ња, пред у зи ма ње и
пред ла га ње мје ра у обла сти оства ри ва ња пра ва за об но ву, ре кон -
струк ци ју, са на ци ју и из град њу стам бе них је ди ни ца, об но ву, ре -
кон струк ци ју са на ци ју и из град њу ин фра струк ту ре, кул тур них,
вјер ских и јав них обје ка та у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со -
ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је, при пре му и из ра ду из вје шта ја, ана -
ли за ин фор ма ци ја и пред ла га ње из мје не про пи са;

- при пре му, из ра ду и пред ла га ње тек ста на цр та за ко на и дру -
гих про пи са и под за кон ских ака та (пра вил ни ка, на ред би, уред би,
упут ста ва, про це ду ра ра да, пра ви ла и др.) у обла сти об но ве, ре -
кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе них је ди ни ца, ин фра -
струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та у свр ху по врат -
ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је;

- из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са ко ји об у хва та во ђе ње
управ ног по ступ ка, до но ше ње рје ше ња и дру гих по је ди нач них
ака та, пред у зи ма ње управ них мје ра и управ них рад њи, пра ће ње
њи хо вог из вр ша ва ња, да ва ње оба вје ште ња, из да ва ње струч них
упут ста ва и ин струк ци ја, те пру жа ње струч не по мо ћи у обла сти
об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе ног про сто ра,
ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та у свр ху по -
врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је, из вр ша -
ва ње за ко на и дру гих про пи са ко ји се од но се на по ступ ке јав них
на бав ки ро бе, услу га и ра до ва;

- при пре му про је ка та, струч но над гле да ње и им пле мен та ци ју
про је ка та об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе ног
про сто ра, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та у
свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је;

- са рад њу са Ми ни стар ством за људ ска пра ва и из бје гли це
БиХ, Фе де рал ним Ми ни стар ством ра се ље них осо ба и из бје гли ца,
ме ђу на род ним и до ма ћим ор га ни за ци ја ма ко је ре а ли зу ју про гра ме
ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је и по врат ка, као и
удру же њи ма гра ђа на ко ја се ба ве про бле ми ма ра се ље них ли ца, по -
врат ни ка и из бје гли ца;

- са рад њу са ми ни стар стви ма, упра ва ма и управ ним ор га ни за -
ци ја ма у окви ру ре пу блич ке упра ве Ре пу бли ке Срп ске;

- са рад њу са ре со ри ма и слу жба ма у окви ру Ми ни стар ства за
из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске;

- са рад њу са сред стви ма јав ног ин фор ми са ња;

- оба вља ње и дру гих по сло ва у скла ду са за ко ном и дру гим
про пи си ма.

У окви ру Одје ље ња за по сло ве упра вља ња смје штај ним ка па -
ци те ти ма вр ше се управ ни и дру ги по сло ви ко ји се од но се на:

- при пре му и из ра ду раз вој них стра те ги ја у скла ду са Анек сом
VI и VII Оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир у БиХ ко јим се кре и -
ра, ко ор ди ни ра и над зи ре јед но о бра зна и ускла ђе на по ли ти ка у ре -
а ли за ци ји ци ље ва Анек са VI и VII Оп штег оквир ног спо ра зу ма за
мир у БиХ, у скла ду са сло бод но из ра же ном во љом ра се ље них ли -
ца и из бје гли ца на на чин ко ји га ран ту је њи хо ву рав но прав ност;

- при пре му и из ра ду го ди шњих и дру гих план ских до ку ме на -
та у обла сти обез бје ђе ња - из град ње и коришће ња обје ка та ал тер -
на тив ног смје шта ја;

- при пре му, из ра ду и ре а ли за ци ју по себ них про гра ма рје ша ва -
ња про бле ма ра се ље них ли ца, по врат ни ка и из бје гли ца у обла сти
обез бје ђи ва ња - из град ње, упра вља ња и одр жа ва ња обје ка та за
смје штај ра се ље ног со ци јал но угро же ног ста нов ни штва;

- ре а ли за ци ју про је ка та Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље -
на ли ца Ре пу бли ке Срп ске, про је ка та Вла де Ре пу бли ке Срп ске и
уче шће у ре а ли за ци ји по себ них про је ка та са дру гим до на то ри ма и
им пле мен та то ри ма, а ко ји се од но се на из град њу, коришће ње и
одр жа ва ње обје ка та за смје штај ра се ље них ли ца и по врат ни ка;

- пра ће ње, ана ли зи ра ње и утвр ђи ва ње ста ња, пред у зи ма ње и
пред ла га ње мје ра у обла сти оства ри ва ња пра ва у обла сти до дје ле,
упра вља ња и коришће ња обје ка та за смје штај ра се ље них ли ца,
при пре му и из ра ду из вје шта ја, ана ли за ин фор ма ци ја и пред ла га ње
из мје на про пи са;

- при пре му, из ра ду и пред ла га ње тек ста на цр та за ко на и дру -
гих про пи са и под за кон ских ака та (пра вил ни ка, на ред би, уред би,
упут ста ва, про це ду ра ра да, пра ви ла и др.) у обла сти обез бје ђе ња -
из град ње, упра вља ња и одр жа ва ња обје ка та за смје штај ра се ље -
ног со ци јал но угро же ног ста нов ни штва;

- из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са ко ји об у хва та во ђе ње
управ ног по ступ ка, до но ше ње рје ше ња и дру гих по је ди нач них
ака та, пред у зи ма ње управ них мје ра и управ них рад њи, пра ће ње
њи хо вог из вр ша ва ња, да ва ње оба вје ште ња, из да ва ње струч них
упут ста ва и ин струк ци ја, те пру жа ње струч не по мо ћи у до дје ли,
упра вља њу и коришће њу обје ка та за смје штај ра се ље ног ста нов -
ни штва, те из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са ко ји се од но се на
по ступ ке јав них на бав ки ро бе, услу га и ра до ва;

- при пре му про је ка та, струч но над гле да ње и им пле мен та ци ју
про је ка та из град ње и одр жа ва ња обје ка та за смје штај ра се ље ног
ста нов ни штва;

- са рад њу са Ми ни стар ством за људ ска пра ва и из бје гли це
БиХ, Фе де рал ним Ми ни стар ством ра се ље них осо ба и из бје гли ца,
ме ђу на род ним и до ма ћим ор га ни за ци ја ма, ко је ре а ли зу ју про гра -
ме обез бје ђи ва ња трај ног смје шта ја за ко ри сни ке ко лек тив них ви -
до ва смје шта ја;

- са рад њу са ми ни стар стви ма, упра ва ма и управ ним ор га ни за -
ци ја ма у окви ру ре пу блич ке упра ве Ре пу бли ке Срп ске;

- са рад њу са ре со ри ма и слу жба ма у окви ру Ми ни стар ства за
из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске;

- са рад њу са сред стви ма јав ног ин фор ми са ња;

- оба вља ње и дру гих по сло ва у скла ду са за ко ном и дру гим
про пи си ма.

Члан 9.

Од сје ци се обра зу ју у окви ру Одје ље ња за имо вин ско-прав не
по сло ве у Ре со ру за имо вин ско-прав не по сло ве. У од сје ци ма Ми ни -
стар ства вр ше се управ ни и дру ги струч ни по сло ви ко ји се од но се
на: им пле мен та ци ју Анек са 7. Оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир у
БиХ за Ре пу бли ку Срп ску; при ку пља ње и еви ден ти ра ње при ја ва о
до бро вољ ном по врат ку из бје гли ца и ра се ље них ли ца у ра ни ја мје -
ста пре би ва ли шта; при ку пља ње свих по да та ка од над ле жних ор га на
о ста ту сним про мје на ма на ста но ви ма и имо ви ни у Ре пу бли ци Срп -
ској; при ку пља ње, ажур но во ђе ње еви ден ци је, ре ви зи ја ста ту са и
чу ва ње до ку мен та ци је ко ја је на ста ла у по ступ ку ре ги стро ва ња из -
бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка; обез бје ђи ва ње ал тер на тив -
ног и ну жног смје шта ја за из бје гли це, ра се ље на ли ца и по врат ни ке;
са рад њу са Ре со ром за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма у из вр ше њу за јед нич ких за да та -
ка; во ђе ње еви ден ци ја у скла ду са про пи си ма од зна ча ја за оства ри -
ва ње пра ва из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка; со ци јал но
збри ња ва ње из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка; рје ша ва ње
управ них пред ме та у пр вом сте пе ну; из да ва ње увје ре ња, по твр да и
слич них до ка зних сред ста ва на осно ву еви ден ци ја; дру ге по сло ве од
зна ча ја за оства ри ва ње пра ва из бје гли ца за ко је је за ко ном пред ви -
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ђе но или под за кон ским про пи сом да их обез бје ђу је Ми ни стар ство,
а овим пра вил ни ком ни је утвр ђе но да се оба вља ју у дру гим ор га ни -
за ци о ним је ди ни ца ма, оп шти и кан це ла риј ски по сло ви.

Члан 10.

Ме ђу соб ни од но си основ них и уну тра шњих ор га ни за ци о них
је ди ни ца Ми ни стар ства за сни ва ју се на пра ви ма и ду жно сти ма
одре ђе ним за ко ном, овим пра вил ни ком и дру гим про пи сом. 

Члан 11. 

Ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар ства ду жне су да са ра ђу ју
у свим за јед нич ким пи та њи ма и да ме ђу соб но раз мје њу ју по дат ке
и оба вје ште ња по треб на за рад.

IV - РУ КО ВО ЂЕ ЊЕ МИ НИ СТАР СТВОМ 
И ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИМ ЈЕ ДИ НИ ЦА МА

Члан 12.

Ми ни стар ством ру ко во ди ми ни стар у скла ду са За ко ном о
Вла ди Ре пу бли ке Срп ске, За ко ном о ре пу блич кој упра ви и За ко -
ном о др жав ним слу жбе ни ци ма.

Члан 13.

Ка би не том ми ни стра ру ко во ди шеф Ка би не та.

Се кре три ја том ру ко во ди се кре тар Ми ни стар ства.

Ре со ром ру ко во ди по моћ ник ми ни стра.

Одје ље њем ру ко во ди на чел ник одје ље ња.

Од сје ком ру ко во ди ру ко во ди лац од сје ка.

Члан 14.

Шеф Ка би не та за свој рад и рад Ка би не та ми ни стра не по сред -
но је од го во ран ми ни стру.

По моћ ни ци ми ни стра и се кре тар Ми ни стар ства за свој рад и
рад ор га ни за ци о не је ди ни це ко јом ру ко во де не по сред но су од го -
вор ни ми ни стру.

На чел ни ци одје ље ња у окви ру ре со ра Ми ни стар ства за свој
рад и рад одје ље ња ко јим ру ко во де од го вор ни су по моћ ни ку ми ни -
стра за ду же ном за од го ва ра ју ћи ре сор.

На чел ни ци одје ље ња у окви ру Се кре та ри ја та Ми ни стар ства
за свој рад и за рад одје ље ња ко јим ру ко во де од го вор ни су се кре -
та ру Ми ни стар ства.

Ру ко во ди лац од сје ка за свој рад и рад од сје ка ко јим ру ко во ди
од го во ран је на чел ни ку Одје ље ња за имо вин ско прав не по сло ве у
Ре со ру за имо вин ско-прав не по сло ве.

Члан 15.

Ра ди рас пра вља ња на чел них и дру гих пи та ња из дје ло кру га
ра да Ми ни стар ства и да ва ња ми шље ња и при је дло га ми ни стру, за
рје ша ва ње тих пи та ња, ми ни стар обра зу је Ко ле гиј Ми ни стар ства
као са вје то дав но ти је ло.

Ко ле гиј Ми ни стар ства са чи ња ва ју ми ни стар, шеф Ка би не та,
са вјет ни ци ми ни стра, по моћ ни ци ми ни стра, се кре тар Ми ни стар -
ства, на чел ник Одје ље ња за раз вој, ин фор ми са ње и ана ли ти ку и
оста ли ру ко вод ни рад ни ци Ми ни стар ства по по зи ву ми ни стра.

У ра ду Ко ле ги ја Ми ни стар ства мо гу уче ство ва ти и дру ги
струч ни рад ни ци Ми ни стар ства као и тре ћа ли ца кад се раз ма тра -
ју ма те ри ја ли у чи јој су из ра ди не по сред но уче ство ва ли или кад то
за тра жи ми ни стар.

Члан 16.

Ко ле гиј Ми ни стар ства са зи ва и ње го вим ра дом ру ко во ди ми -
ни стар или дру ги члан Ко ле ги ја ко јег овла сти ми ни стар.

Ко ле гиј Ми ни стар ства одр жа ва сво је са стан ке по пра ви лу јед -
ном мје сеч но.

На чин ра да Ко ле ги ја Ми ни стар ства бли же се ре гу ли ше по -
слов ни ком о ра ду, ко ји до но си ми ни стар.

V - СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА РАД НИХ МЈЕ СТА

Члан 17.

Ми ни стар ство за из бје гли це и ра се ље на ли ца за оба вља ње по -
сло ва из свог дје ло кру га има укуп но си сте ма ти зо ва них 48 рад них
мје ста са 104 из вр ши ла ца, од то га 25 рад них мје ста др жав них слу -
жбе ни ка са 59 из вр ши ла ца, 20 рад них мје ста на мје ште ни ка са 41
из вр ши ла ца и три рад на мје ста оста лих са четири из вр ши ла ца.

Члан 18.

1. Ми ни стар

Опис по сло ва: ру ко во ди Ми ни стар ством; пред ста вља Ми ни -
стар ство; до но си про пи се и рје ше ња у управ ним и дру гим по је ди -
нач ним ства ри ма; од лу чу је о пра ви ма и ду жно сти ма за по сле них у
Ми ни стар ству; од лу чу је и о дру гим пи та њи ма из дје ло кру га Ми -
ни стар ства.

За свој рад, за рад Ми ни стар ства и ста ње у обла сти из дје ло -
кру га Ми ни стар ства од го ва ра пред сјед ни ку Вла де, Вла ди и На -
род ној скуп шти ни. 

Број из вр ши ла ца: 1

2. Шеф Ка би не та ми ни стра

Опис по сло ва: ру ко во ди и ор га ни зу је рад Ка би не та и ста ра се
о за ко ни том, бла го вре ме ном и ефи ка сном изр ша ва њу по сло ва и
за да та ка, пра ти рад и про у ча ва про бле ма ти ку Ка би не та. Ин фор ми -
ше ми ни стра о про бле ма ти ци, те пред ла же кон крет не мје ре, ана -
ли зи ра из вје шта је, ин фор ма ци је и дру ге ма те ри ја ле у ве зи са ста -
њем и по ја ва ма у обла сти рје ша ва ња пи та ња из бје гли ца, ра се ље -
них ли ца и по врат ни ка. Оба вља про то ко лар не по сло ве и дру ге по -
сло ве ко је му по вје ри ми ни стар. Шеф Ка би не та ор га ни зу је и ру ко -
во ди Ка би не том ми ни стра и за свој рад је од го во ран ми ни стру.
Оба вља по сло ве у тра ја њу ман да та ми ни стра. 

Пра ва и оба ве зе ше фа Ка би не та ми ни стра уре ђу ју се уго во -
ром.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва про пи са них за ко ном, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- нај ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

3. Са вјет ник ми ни стра 

Опис по сло ва: по на ло гу ми ни стра при пре ма при је дло ге ака -
та; са чи ња ва ми шље ња; вр ши нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га
Ми ни стар ства на оба вља њу нор ма тив но-прав них и њи ма од го ва -
ра ју ћих по сло ва и за да та ка ко ји се од но се на при пре ма ње, пре гле -
да ње и спро во ђе ње за ко на и дру гих про пи са у обла сти рје ша ва ња
пи та ња из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка; уче ству је у
при пре ма њу нај сло же ни јих до ку ме на та из обла сти рје ша ва ња пи -
та ња из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка на би ла те рал ном и
мул ти ла те рал ном ни воу; пред ла же пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих
мје ра и уче ству је у при пре ми пла но ва, ин фор ма ци ја, из вје шта ја,
ана ли за, ела бо ра та и дру гих ма те ри ја ла из дје ло кру га ра да Ми ни -
стар ства; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и про пи си -
ма по на ло гу ми ни стра. За свој рад од го ва ра ми ни стру и оба вља
по сло ве у тра ја њу ман да та ми ни стра. 

Пра ва и оба ве зе са вјет ни ка ми ни стра уре ђу ју се уго во ром.

Број из вр ши ла ца: 2

4. Са рад ник за ко ор ди на ци ју тех нич ких по сло ва

Опис по сло ва: вр ши ко ор ди на ци ју свих тех нич ких по сло ва
ко ји се од но се на без бјед ност и оси гу ра ње ми ни стра, по по тре би
при су ству је свим пу то ва њи ма ми ни стра и дру гих ли ца ко је од ре -
ди ми ни стар, во ди по дат ке о по тро шњи го ри ва и тех нич кој ис -
прав но сти во зи ла у во зном пар ку ми ни стар ства, еви ден ти ра пут -
не на ло ге и во ди еви ден ци ју ре ги стра ци је и сер ви си ра ња во зи ла,
са ра ђу је са обез бје ђе њем из Слу жбе за за јед нич ке по сло ве, во ди
ко ор ди на ци ју пу то ва ња ми ни стра, по по тре би вр ши пре воз ми ни -
стра и дру ге по сло ве ко је му по вје ри ми ни стар.

За свој рад од го ва ра ми ни стру и оба вља по сло ве у тра ја њу
ман да та ми ни стра.

Пра ва и оба ве зе са рад ни ка за ко ор ди на ци ју тех нич ких по сло -
ва уре ђу ју се уго во ром.

Број из вр ши ла ца: 1

- VII сте пен струч не спре ме 

5. Ин тер ни ре ви зор 

Опис по сло ва: оба вља по сло ве при пре ме ре ви зор ског про гра ма
и ин тер них кон тро ла, оба вља при ку пља ње и вред но ва ње до ка за,
при пре ма го ди шњи план ин тер не ре ви зи је, пра ти при мје ну про пи -
са о ра чу но вод ству, вр ши си сте ма ти чан пре глед и оцје ну упра вља -
ња ри зи ком, пра ти и из вје шта ва ми ни стра и се кре та ра о при мје ни
пла на ин тер не ре ви зи је, вр ши по сло ве кон тро ле на бав ке ро бе, ма те -
ри ја ла, вр ше ња услу га и ин вен та ри са ња, кон тро лу при мје не за кон -
ских про пи са, са ста вља мје сеч не и го ди шње из вје шта је о из вр ше -
ним кон трол ним по ступ ци ма и рад ња ма, вр ши и дру ге по сло ве
утвр ђе не За ко ном о ин тер ној ре ви зи ји у јав ном сек то ру Ре пу бли ке
Срп ске, те оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ми ни стра. 

За свој рад од го ва ра ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- еко ном ски фа кул тет,

- цер ти фи кат овла шће ног ре ви зо ра,
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- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- др жав ни слу жбе ник тре ће ка те го ри је. 

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ МИ НИ СТАР СТВА

Члан 19.

У Се кре та ри ја ту Ми ни стар ства си сте ма ти зо ва на су сље де ћа
рад на мје ста:

1. Се кре тар Ми ни стар ства

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Се кре та ри ја ту, односно за по сле них у Се кре та ри ја ту; пру жа
нео п ход ну струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје -
ло кру га ра да Се кре та ри ја та; уче ству је у из ра ди за ко на, пра вил ни -
ка, упут ста ва, из вје шта ја, пла но ва и про гра ма ра да Ми ни стар ства,
ела бо ра та и пу бли ка ци ја ко ји се од но се на дје лат ност Ми ни стар -
ства; ста ра се о ста њу ка дро ва у Ми ни стар ству, фи нан сиј ским и
ин фор ма тич ким пи та њи ма; тех нич ки ускла ђу је рад ор га ни за ци о -
них је ди ни ца Ми ни стар ства; пред ла же план ра да Ми ни стар ства
по до би ја њу пла но ва ре со ра; пред ла же пла но ве струч ног уса вр -
ша ва ња и оспо со бља ва ња др жав них слу жбе ни ка; пред ла же ка -
дров ски план Ми ни стар ства; оба вља по сло ве са рад ње Ми ни стар -
ства са дру гим ор га ни ма, уста но ва ма и дру гим су бјек ти ма; од го -
ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва из
над ле жно сти Се кре та ри ја та, од го ва ра за коришће ње ма те ри јал -
них, фи нан сиј ских и људ ских ре сур са из дје ло кру га Се кре та ри ја -
та; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и про пи си ма по
на ло гу ми ни стра.

За свој рад и рад Се кре та ри ја та од го ва ра ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва про пи са них за ко ном, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме, 

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник дру ге ка те го ри је.

2. Струч ни са вјет ник

Опис по сло ва: оба вља нај сло же ни је управ не и дру ге по сло ве
из дје ло кру га Се кре та ри ја та ко ји зах ти је ва ју по себ ну струч ност,
са мо стал ност и од го вор ност у ра ду; уче ству је у при пре ми и из ра -
ди на цр та за ко на и под за кон ских ака та ко ји се од но се на све обла -
сти ра да Ми ни стар ства; оба вља нај сло же ни је по сло ве у по ступ ку
из вр ше ња за ко на и дру гих про пи са, а у ци љу при пре ма ња оба вје -
ште ња, ана ли за, из да ва ња струч них упут ста ва и ин струк ци ја, те
пру жа њу струч не по мо ћи у обла сти дје ло ва ња Ми ни стар ства; у
свом ра ду оства ру је са рад њу са Ми ни стар ством за људ ска пра ва и
из бје гли це БиХ, Фе де рал ним Ми ни стар ством ра се ље них осо ба и
из бје гли ца, ме ђу на род ним и до ма ћим ор га ни за ци ја ма; оства ру је
са рад њу са ми ни стар стви ма, упра ва ма и управ ним ор га ни за ци ја -
ма у окви ру ре пу блич ке упра ве Ре пу бли ке Срп ске; оства ру је са -
рад њу са ре со ри ма и слу жба ма у Ми ни стар ству за из бје гли це и ра -
се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске; вр ши струч ну об ра ду под не са ка у
гра ђан ско прав ној обла сти и кореспонденци ју са над ле жним су до -
ви ма и Пра во бра ни ла штвом Републике Српске, ак тив но до при но -
си оства ри ва њу опе ра тив ног уче шћа Ми ни стар ства на из вр ша ва -
њу по сло ва из обла сти укљу че ња у про це се европ ских ин те гра ци -
ја, ко ор ди ни ра и уче ству је у из ра ди струч них до ку ме на та ве за них
за европ ске ин те гра ци о не ак тив но сти оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу се кре та ра, од го -
ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра се кре та ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва про пи са них за ко ном, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет, 

- најмање дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- положен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник че твр те ка те го ри је. 

1) Одје ље ње прав них, оп штих, ка дров ских и ор га ни за ци о них
по сло ва

3. На чел ник Одје ље ња

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Одје ље њу прав них, оп штих, ка дров ских и ор га ни за ци о них
по сло ва, односно за по сле них у Одје ље њу; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
Одје ље ња; оба вља нај сло же ни је по сло ве ко ји се од но се на при -
пре му за ко на, про пи са и ака та из дје ло кру га ра да Ми ни стар ства;
рас по ре ђу је по сло ве на не по сред не из вр ши о це и обез бје ђу је са -
рад њу у њи хо вом из вр ша ва њу; ста ра се о бла го вре ме ном и за ко -
ни том оба вља њу по сло ва; ак тив но до при но си оства ри ва њу опе ра -
тив ног уче шћа Ми ни стар ства на из вр ша ва њу по сло ва из обла сти
укљу че ња у про це се европ ских ин те гра ци ја, ко ор ди ни ра и уче -
ству је у из ра ди струч них до ку ме на та ве за них за европ ске ин те гра -
ци о не ак тив но сти; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма по на ло гу се кре та ра, од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Одје ље ња.

За свој рад и рад Одје ље ња од го ва ра се кре та ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва про пи са них за ко ном, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

4. Ви ши струч ни са рад ник за нор ма тив но-прав не по сло ве

Опис по сло ва: оба вља нор ма тив но-прав не по сло ве ве за но за
из ра ду на цр та за ко на и дру гих про пи са из над ле жно сти Ми ни -
стар ства; при пре ма од го во ре на упи те ор га ни за ци ја и гра ђа на;
при пре ма ми шље ња на на цр те за кон ских и дру гих про пи са ко је
Ми ни стар ству до ста вља ју дру ги над ле жни ор га ни; уче ству је у
изра ди ана ли за, ин фор ма ци ја и из вје шта ја из дје ло кру га Одје ље -
ња; вр ши струч ну об ра ду под не са ка ко јим стран ке по кре ћу по сту -
пак у ве зи са оства ри ва њем пра ва и ин те ре са утвр ђе них про пи си -
ма; у са рад њи са се кре та ром Ми ни стар ства при пре ма ма те ри ја ле
за сјед ни цу Вла де и На род не скуп шти не; во ди пр во сте пе ни по сту -
пак и при пре ма на цр те пр во сте пе них од лу ка у обла сти здрав стве -
не за шти те из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка; вр ши при -
ја ве и од ја ве ор га ни за ци о них ди је ло ва Ми ни стар ства; ста ра се о
из ра ди ана ли за, ин фор ма ци ја и из вје шта ја на осно ву еви ден ци о -
но-ста ти стич ких по да та ка ко је се во де у Одје ље њу; во ди књи гу пе -
ча та; ак тив но до при но си оства ри ва њу опе ра тив ног уче шћа Ми ни -
стар ства на из вр ша ва њу по сло ва из обла сти укљу че ња у про це се
европ ских ин те гра ци ја, ко ор ди ни ра и уче ству је у из ра ди струч них
до ку ме на та ве за них за европ ске ин те гра ци о не ак тив но сти; оба вља
све струч не и ад ми ни стра тив не по сло ве за ди сци плин ску ко ми си -
ју Ми ни стар ства; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за
бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

5. Струч ни са рад ник за ка дров ске по сло ве

Опис послова: струч на об ра да свих пред ме та и ака та из радно-
правне обла сти ко ја се од но се на оства ри ва ње пра ва за по сле них;
изра да при је дло га рје ше ња и уго во ра о ра ду ко ји ма ми ни стар од лу -
чу је о рад но-прав ном ста ту су за по сле них; из ра да увје ре ња о рад но-
прав ном ста ту су за по сле них; во ђе ње ма тич не књи ге за по сле них и
дру ге еви ден ци је о за по сле ним; фор ми ра, чу ва и ажу ри ра пер со нал -
ни до си је за сва ког др жав ног слу жбе ни ка и на мје ште ни ка у Ми ни -
стар ству; при пре ма, об ра ђу је и под но си до ку мен та ци ју при ја ва и
од ја ва др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка над ле жним ор га ни ма;
при ку пља, об ра ђу је и ажур но уно си све по дат ке о за по сле ним у
Ми ни стар ству у Цен трал ни ре ги стар ка дро ва и од го ва ра за тач ност
об ра ђе них и уне се них по да та ка; уче ству је у из ра ди ка дров ског пла -
на Ми ни стар ства; при пре ма по дат ке о ка дро ви ма за из ра ду ана ли -
за, из вје шта ја и ин фор ма ци ја и на за хтјев их до ста вља над ле жним
ор га ни ма; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим
про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре ме -
но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 
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За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VI сте пен струч не спре ме,

- ви ша управ на шко ла,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- др жав ни слу жбе ник сед ме ка те го ри је.

6. Се кре тар - ко ор ди на тор ми ни стра

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге послове, и то:
ком пле ти ра ма те ри ја ле за уче шће ми ни стра на сјед ни ца ма Вла де
и На род не скуп шти не, дру гим сјед ни ца ма на ко ји ма уче ству је ми -
ни стар, во ди ро ков ник са ста на ка ко је ор га ни зу је ми ни стар, се кре -
тар Ми ни стар ства, по моћ ни ци ми ни стра или на ко јем уче ству ју
као пред став ни ци; при пре ма пут не на ло ге и вр ши ре зер ва ци је; во -
ди про то кол, оба вља по сло ве пи са ња и умно жа ва ња штам па них
ма те ри ја ла; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим
про пи си ма по на ло гу ми ни стра, се кре та ра Ми ни стар ства и на чел -
ни ка Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но
оба вља ње по сло ва. За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или тр го вач ка
шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

7. Са рад ник за про то кол, при јем и от пре му по ште

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге послове, и то:
при ма, пре гле да, еви ден ти ра и от пре ма слу жбе ну по шту, ста ра се
о од ла га њу ма те ри ја ла на ста лог у кан це ла риј ском по сло ва њу и вр -
ши ње го во ар хи ви ра ње; во ди про то кол; на за хтјев за ин те ре со ва -
них пу тем ре вер са из да је од ре ђе ну до ку мен та ци ју из ар хи ве; не -
по сред но спро во ди и пра ти спро во ђе ње Уред бе о кан це ла риј ском
по сло ва њу; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим
про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре -
ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. За свој рад од го ва -
ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла или еко ном ска шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС. 

8. Са рад ник за ар хи ву

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге послове, и то:
при ма, пре гле да, еви ден ти ра и об ра ђу је ар хив ску гра ђу; чу ва ар хив -
ску гра ђу Ми ни стар ства, вр ши го ди шње ода би ра ње ар хив ске гра ђе;
са ра ђу је са Ар хи вом Ре пу бли ке Срп ске; на за хтјев овла шће них ли -
ца вр ши умно жа ва ње, фо то ко пи ра ње или ске ни ра ње ар хив ске гра -
ђе и исту из да је на ре верс; во ди еви ден ци је о пре у зе тој ар хив ској
гра ђи и чу ва њу у скла ду са За ко ном о ар хив ској дје лат но сти и Уред -
бом о кан це ла риј ском по сло ва њу; од го ва ра за до сљед ну при мје ну
ро ко ва чу ва ња ре ги стра тур ског ма те ри ја ла и ар хив ске гра ђе; оба -
вља по сло ве умно жа ва ња штам па них ма те ри ја ла; не по сред но спро -
во ди и пра ти спро во ђе ње Уред бе о кан це ла риј ском по сло ва њу и
спро во ди За кон о ар хив ској гра ђи; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду
са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од -
го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. За
свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или ма шин ско
тех нич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

9. Во зач

Опис по сло ва: упра вља мо тор ним во зи лом и вр ши по сло ве
пре во за за по сле них у Ми ни стар ству по на ло гу ми ни стра и се кре та -
ра; обез бје ђу је при пре мље ност и тех нич ку ис прав ност во зи ла и
одр жа ва во зи ла, оба вља ку рир ске и дру ге по сло ве у скла ду са за ко -
ном и про пи си ма по на ло гу ми ни стра, се кре та ра и на чел ни ка Одје -
ље ња.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме, 

- Сред ња тех нич ка шко ла или сред ња са о бра ћај на шко ла,

- по ло жен во зач ки ис пит “Б” ка те го ри је,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

2) Одје ље ње фи нан сиј ско-план ских и ра чу но вод стве них по -
сло ва

10. На чел ник Одје ље ња

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Одје ље њу; пру жа нео п ход ну струч ну по моћ и оба вља нај -
сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да Одје ље ња; утвр ђу је и пред -
ла же рас по дје лу сред ста ва Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље -
на ли ца Ре пу бли ке Срп ске; до ста вља пе ри о дич не и го ди шње фи -
нан сиј ске об ра чу не, из ра ђу је ин фор ма ци је, ана ли зе и из вје шта је
из дје ло кру га Одје ље ња; уче ству је у из ра ди, пра вил ни ка, упут ста -
ва, из вје шта ја, пла но ва и про гра ма ра да Ми ни стар ства, ела бо ра та
и пу бли ка ци ја ко ји се од но се на дје лат ност Ми ни стар ства; пра ти
ста ње сред ста ва Ми ни стар ства; са ра ђу је са бан ка ма и дру гим фи -
нан сиј ским ор га ни за ци ја ма; да је на ло ге за пла ћа ње са жи ро и де -
ви зних ра чу на; пред ла же до но ше ње по је ди нач них ака та и уче -
ству је у њи хо вој из ра ди из дје ло кру га Ми ни стар ства; оба вља и
дру ге по сло ве утвр ђе не ра чу но вод стве но-фи нан сиј ским про пи си -
ма и од го ва ра за за ко ни то коришће ње фи нан сиј ских и ма те ри јал -
них сред ста ва Ми ни стар ства.

Од го во ран је за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Одје ље ња. 

За свој рад и рад Одје ље ња од го ва ра се кре та ру Ми ни стар ства.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме, 

- еко ном ски фа кул тет или фа кул тет по слов не еко но ми је,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ВСС.

11. Ви ши са рад ник за књи го вод стве не и план ске по сло ве

Опис по сло ва: оба вља по сло ве књи же ња и књи го вод стве не
еви ден ци је основ них сред ста ва, сит ног ин вен та ра и опре ме у по -
моћ ним књи га ма Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре -
пу бли ке Срп ске; за ду жу је и вр ши раз ду жи ва ње основ них сред ста -
ва, сит ног ин вен та ра и опре ме, до дје љу је ин вен тар ске бро је ве на
основ на сред ства и опре му, пра ти ста ње основ них сред ста ва и опре -
ме, пред ла же рас хо до ва ње до тра ја лих и уни ште них основ них сред -
ста ва и опре ме; вр ши об ра чун амор ти за ци је и ре ва ло ри за ци је; оба -
вља по сло ве пла ћа ња оба ве за Ми ни стар ства и књи же ње свих књи -
го вод стве них про мје на у глав ној књи зи Ми ни стар ства и уса гла ша -
ва их са глав ном књи гом Тре зо ра; од го ва ра за за ко ни тост, тач ност и
ис прав ност ста ња и про мје на; оба вља и дру ге по сло ве утвр ђе не ра -
чу но вод стве но-фи нан сиј ским про пи си ма; оба вља по сло ве пла ни ра -
ња о по тре ба ма Ми ни стар ства по еко ном ским кла си фи ка ци ја ма; вр -
ши ана ли тич ку про цје ну до ста вље них пла но ва ре со ра; уче ству је у
из ра ди го ди шњег пла на Ми ни стар ства; ана ли тич ки про цје њу је да
ли су до ста вље ни пла но ви ре со ра ре ал но за сно ва ни на ствар ним ак -
тив но сти ма, ана ли за ма тро шко ва и ре ал ним про цје на ма; ста ра се о
до сљед ној при мје ни ме то до ло ги је из ра де пла на ра да; Оба вља по -
сло ве на при ку пља њу до ку мен та ци је по треб не за об ра чун пла та и
на кна да за по сле них рад ни ка; во ди еви ден ци ју из да тих рје ше ња о
утвр ђи ва њу ви си не пла та и на кна да; вр ши об ра чун пла та и дру гих
при ма ња по осно ву ра да за по сле них рад ни ка; во ди по треб ну ста ти -
стич ку еви ден ци ју из обла сти ис пла ће них пла та и на кна да и о то ме
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са ста вља из вје шта је и пра ви ин фор ма ци је; по пу ња ва М-4 обра сце и
до ста вља их над ле жним ор га ни ма; оба вља по сло ве го то вин ских
упла та и ис пла та за Ми ни стар ство; во ди бла гај ну КМ (нов ца) и бо -
но ва за го ри во; ста ра се о бла гај нич ком мак си му му; вр ши ис пла ту
акон та ци ја и об ра ду пут них на ло га; пра ти утро шак бо но ва и го ри -
ва; во ди нео п ход не бла гај нич ке еви ден ци је и са ста вља днев не
извје шта је; во ди ста ти стич ку еви ден ци ју утвр ђе ну про пи си ма; оба -
вља и дру ге по сло ве утвр ђе не ра чу но вод стве но-фи нан сиј ским про -
пи си ма; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме, 

- еко ном ски фа кул тет или фа кул тет по слов не еко но ми је,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- намјештеник дру ге ка те го ри је са ВСС.

12. Ви ши са рад ник за књи го вод стве не, план ске и по сло ве
ли кви да ту ре 

Опис по сло ва: оба вља по сло ве књи же ња и књи го вод стве не
еви ден ци је основ них сред ста ва, сит ног ин вен та ра и опре ме у по -
моћ ним књи га ма Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре -
пу бли ке Срп ске; за ду жу је и вр ши раз ду жи ва ње основ них сред ста -
ва, сит ног ин вен та ра и опре ме, до дје љу је ин вен тар ске бро је ве на
основ на сред ства и опре му, пра ти ста ње основ них сред ста ва и
опре ме, пред ла же рас хо до ва ње до тра ја лих и уни ште них основ них
сред ста ва и опре ме; вр ши об ра чун амор ти за ци је и ре ва ло ри за ци -
је; оба вља по сло ве пла ћа ња оба ве за Ми ни стар ства и књи же ње
свих књи го вод стве них про мје на у глав ној књи зи Ми ни стар ства и
уса гла ша ва их са глав ном књи гом Тре зо ра; од го ва ра за за ко ни тост,
тач ност и ис прав ност ста ња и про мје на; оба вља и дру ге по сло ве
утвр ђе не ра чу но вод стве но-фи нан сиј ским про пи си ма; оба вља по -
сло ве пла ни ра ња о по тре ба ма Ми ни стар ства по еко ном ским кла -
си фи ка ци ја ма; вр ши ана ли тич ку про цје ну до ста вље них пла но ва
ре со ра; уче ству је у из ра ди го ди шњег пла на Ми ни стар ства; ана ли -
тич ки про цје њу је да ли су до ста вље ни пла но ви ре со ра ре ал но за -
сно ва ни на ствар ним ак тив но сти ма, ана ли за ма тро шко ва и ре ал -
ним про цје на ма; ста ра се о до сљед ној при мје ни ме то до ло ги је
изра де пла на ра да; оба вља по сло ве фор мал не и ствар не кон тро ле
и ис прав но сти фи нан сиј ских до ку ме на та ко ји иду на пла ћа ње, во -
ди еви ден ци ју пла ћа ња по уго во ри ма, за кључ ни ца ма и на руџ бе ни -
ца ма; под но си фи нан сиј ска до ку мен та на пот пис над ле жним ру ко -
во ди о ци ма Ми ни стар ства; во ди књи гу ула зних и из ла зних фак ту -
ра; во ди књи гу о бла во ре ме ном пла ћа њу оба ве за; оба вља и дру ге
по сло ве утвр ђе не ра чу но вод стве но-фи нан сиј ским про пи си ма;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме, 

- еко ном ски фа кул тет или фа кул тет по слов не еко но ми је,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- намјештеник дру ге ка те го ри је са ВСС.

13. Ви ши са рад ник за јав не на бав ке 

Опис по сло ва: оба вља по сло ве из дје ло кру га јав них на бав ки
Ми ни стар ства, при че му са ра ђу је са ре со ри ма ко ји ма раз мје њу је
по дат ке и оба вје ште ња по треб на за рад и уче ству је у ра ду истих;
уче ству је у из ра ди нор ма тив но-прав них ака та из обла сти јав них
на бав ки у ци љу спро во ђе ња За ко на о јав ним на бав ка ма БиХ; уче -
ству је у из ра ди го ди шњег пла на на бав ки ор га ни за ци о них је ди ни -
ца и у из ра ди опе ра тив них пла но ва Ми ни стар ства по по ступ ци ма;
уче ству је у из ра ди тен де ра, оба вје ште ња, ана ли зи ра по ну де и
испо ста вља по треб ну до ку мен та ци ју на ба зи про пи са них обра за -
ца; вр ши ин фор ми са ње о спро во ђе њу јав них на бав ки Аген ци ји за
јав не на бав ке БиХ; уче ству је у при пре ми и из ра ди до ку мен та ци је
по жал ба ма у пр во сте пе ном и дру го сте пе ном по ступ ку; оба вља
по треб ну кореспонденци ју са Аген ци јом за јав не на бав ке; оба вља
дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу
на чел ни ка Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра -
вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме, 

- еко ном ски фа кул тет или прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- намјештеник дру ге ка те го ри је са ВСС.

14. Са рад ник за опе ра тив но-тех нич ке по сло ве 

Опис по сло ва: вр ши на бав ку основ них сред ста ва и сит ног ин -
вен та ра за по тре бе Ми ни стар ства; во ди еви ден ци ју о на ба вље ним
сред стви ма и ста ра се о чу ва њу и одр жа ва њу сред ста ва; на ба вља
по тро шни ма те ри јал; уче ству је у из ра ди го ди шњег пла на на бав ки
ор га ни за ци о них је ди ни ца и у из ра ди опе ра тив них пла но ва Ми ни -
стар ства по по ступ ци ма; уче ству је у из ра ди тен де ра, оба вје ште -
ња, ана ли зи ра по ну де и ис по ста вља по треб ну до ку мен та ци ју на
ба зи про пи са них обра за ца у са рад њи са ви шим са рад ни ком за јав -
не на бав ке, вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VI сте пен струч не спре ме,

- виша по слов на шко ла,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- намјештеник дру ге ка те го ри је са ВШС.

15. Са рад ник за об ра чун ске и бла гај нич ке по сло ве 

Опис по сла: оба вља бла гај нич ке по сло ве и во ди днев ник бла -
гај не, вр ши об ра чу не пла та, по сло ве ве за не за на ка де за по сле них
и њи хо ве ре фун да ци је, во ди еви ден ци ју свих об у ста ва за по сле -
них, до ста вља по дат ке ве за не за М4 обра зац, вр ши унос и об ра ду
по да та ка, са чи ња ва из вје штај о пла та ма и на кна да ма за По ре ску
упра ву Републике Српске и ста ти сти ку Републике Српске, при пре -
ма по ре ске при ја ве, и оба вља дру ге по сло ве по на ло гу не по сред -
ног ру ко во ди о ца. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја или еко ном ска шко ла, 

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

б) РЕ СОР ЗА ДРУ ГО СТЕ ПЕ НИ ПО СТУ ПАК, РАЗ ВОЈ, ИН -
ФОР МИ СА ЊЕ И АНА ЛИ ТИ КУ

Члан 20.

У Ре со ру за дру го сте пе ни по сту пак, раз вој, ин фор ми са ње и
ана ли ти ку си сте ма ти зо ва на су рад на мје ста:

1. По моћ ник ми ни стра

Опис по сло ва: ру ко во ди Ре со ром, ор га ни зу је, об је ди њу је и
усмје ра ва рад одје ље ња у окви ру Ре со ра, ор га ни зу је, об је ди њу је и
усмје ра ва рад за по сле них у одје ље њи ма Ре со ра, пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ за по сле ни ма у Ре со ру, оба вља нај сло же ни је по сло ве
из дје ло кру га Ре со ра; уче ству је у из ра ди за ко на, пра вил ни ка, упут -
ста ва, из вје шта ја, пла но ва и про гра ма ра да Ми ни стар ства, ела бо ра -
та и пу бли ка ци ја ко ји се од но се на дје лат ност Ми ни стар ства; од го -
ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва из
над ле жно сти Ре со ра, од го ва ра за кор ишће ње ма те ри јал них, фи нан -
сиј ских и људ ских ре сур са из дје ло кру га Ре со ра; оба вља и дру ге по -
сло ве у скла ду са за ко ном и про пи си ма по на ло гу ми ни стра.

За свој рад и рад Ре со ра од го ва ра ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,
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- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- државни службеник прве категорије.

1) Одје ље ње за дру го сте пе ни по сту пак

У Одје ље њу за дру го сте пе ни по сту пак си сте ма ти зо ва на су
сље де ћа рад на мје ста:

2. На чел ник Одје ље ња

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Одје ље ња; вр ши рас по ред по -
сло ва и кон тро ли ше њи хо во из вр ше ње, те оба вља нај сло же ни је
по сло ве из над ле жно сти Одје ље ња; ко ор ди ни ра и оства ру је са рад -
њу Одје ље ња са дру гим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Ми ни стар -
ства, ста ра се о пра вил ној и јед но о бра зној при мје ни за кон ских
про пи са, спо ра зу ма и кон вен ци ја ко је се од но се на пи та ња из дје -
ло кру га ра да Одје ље ња; про у ча ва про бле ме уоче не у ра ду пр во -
сте пе них ор га на на по сло ви ма управ ног рје ша ва ња, те пред ла же
мје ре за њи хо во рје ша ва ње; ор га ни зу је и уче ству је у из ра ди пла -
но ва и из вје шта ја о ра ду, као и дру гих из вје шта ја и ин фор ма ци ја
из дје ло кру га Одје ље ња; пред у зи ма рад ње у по ступ ци ма пред су -
до ви ма и дру гим ор га ни ма у спо ро ви ма, односно по пи та њи ма
про ис те клим из ра да Одје ље ња; уче ству је на ин струк тив ним се -
ми на ри ма са од сје ци ма Ми ни стар ства у ве зи да ва ња пот пу них
упут ста ва, смјер ни ца и ту ма че ња за пра вил ну при мје ну за ко на;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу по моћ ни ка ми ни стра, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Одје ље ња.

За свој рад и рад Одје ље ња од го ва ра по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре м,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

3. Ви ши струч ни са рад ник за дру го сте пе ни по сту пак

Опис послова: при пре ма и из ра ђу је на цр те дру го сте пе них од -
лу ка по жал ба ма на од лу ке пр во сте пе них ор га на; при пре ма и из -
ра ђу је на цр те од лу ка по при је дло зи ма за по на вља ње по ступ ка у
слу ча је ви ма ка да је по сту пак окон чан дру го сте пе ним рје ше њем и
о при је дло зи ма за по вра ћај у пре ђа шње ста ње; при пре ма и из ра -
ђу је на цр те од лу ка о огла ша ва њу ни шта вим рје ше ња по слу жбе ној
ду жно сти по при је дло гу стран ке или јав ног ту жи о ца; уче ству је у
из ра ди на цр та од лу ка о пра ву над зо ра на од лу ке пр во сте пе них ор -
га на; уче ству је у при пре ми за ко на, про пи са, и дру гих ака та из над -
ле жно сти Ми ни стар ства; пра ти пра вил ну при мје ну за ко на од
стра не пр во сте пе них ор га на и ука зу је на про пу сте; пру жа струч ну
по моћ у кон тро ли ра да пр во сте пе них ор га на по пи та њи ма из дје -
ло кру га Одје ље ња; по тра жу је до пу ну пред ме та - спи са од пр во -
сте пе них ор га на; да је струч на ми шље ња пр во сте пе ним ор га ни ма
по за хтје ву; уче ству је у уса гла ша ва њу прав них ста во ва из обла сти
ра да дру го сте пе ног ор га на са прав ним схва та њи ма су да ра ди упо -
зна ва ња пр во сте пе них ор га на Ми ни стар ства; уче ству је у из ра ди
ана ли за, ин фор ма ци ја и из вје шта ја из дје ло кру га ра да Одје ље ња;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња. 

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

4. Са рад ник за опе ра тив но-тех нич ке по сло ве

Опис по сло ва: во ди упи сник управ них пред ме та - спи са, свих
ака та, под не са ка, жал би, дру го сте пе них рје ше ња и исте раз во ди; во -
ди бри гу о ба зи по да та ка Одје ље ња; при ку пља, сре ђу је, об ра ђу је и
вр ши унос по да та ка у ра чу нар; ажу ри ра, бри не о роч но сти и при -
пре ма пред ме те - спи се и све ак те при је њи хо ве об ра де, во ди еви -
ден ци ју о кре та њу пред ме та - спи са у Одје ље њу; раз во ди сва до не -

се на дру го сте пе на рје ше ња кроз дје ло вод ник и ба зу по да та ка; при -
пре ма по дат ке за из вје шта је Одје ље ња (мје сеч не, квар тал не, го ди -
шње); са ра ђу је са упи сни ци ма од сје ка Ми ни стар ства и раз мје њу је
ин фор ма ци је о кре та њу пред ме та - спи са, ака та по за хтје ву су до ва,
за при ма под не ске стра на ка, усмје ра ва стран ке по њи хо вим за хтје -
ви ма; омо гу ћа ва увид у тра же не по дат ке, оба вља по сло ве ку ца ња и
умно жа ва ња свих од лу ка, ака та, под не са ка; раз вр ста ва и от пре ма
по шту Одје ље ња; за во ди и до ста вља по шту Одје ље ња от прем ној
слу жби; ар хи ви ра све пред ме те и уче ству је у њи хо вој пре да ји Ар -
хи ву, ста ра се о снаб ди је ва њу слу жбе ни ка кан це ла риј ским и дру гим
ма те ри ја лом; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим
про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме -
но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла или еко ном ска шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

5. Са рад ник за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве у
ве зи би ро тех нич ке об ра де ака та, по сло ве на те ле факс ве за ма,
умно жа ва ња ма те ри ја ла и ку рир ске по сло ве; оба вља и дру ге по -
сло ве по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- III сте пен струч не спре ме,

- еко ном ска шко ла, управ на шко ла или уго сти тељ ско-тр го вин -
ско-ту ри стич ка шко ла,

- најмање шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник дру ге ка те го ри је са ССС.

2) Одје ље ње за раз вој, ин фор ми са ње и ана ли ти ку

6. На чел ник Одје ље ња

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Одје ље ња и оба вља нај сло же ни -
је по сло ве из дје ло кру га Одје ље ња; са ра ђу је са др жав ним ор га ни -
ма, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и оста лим ор га ни за ци ја ма за за -
шти ту људ ских пра ва и сло бо да ра се ље них ли ца и по врат ни ка, пра -
ти и утвр ђу је ста ње у обла сти ма ко је су у дје ло кру гу Ре со ра и про -
у ча ва по сље ди це утвр ђе ног ста ња у ци љу уна пре ђе ња нор ма тив не
дје лат но сти Ре со ра и пред ла га ња мје ра за уна пре ђе ње функ ци о ни -
са ња свих сег ме на та Ре со ра; уче ству је у из ра ди раз вој не стра те ги је
Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца, стра те ги је ко му ни ка -
ци је Ми ни стар ства, уче ству је у из ра ди стра те ги је за им пле мен та ци -
ју Анек са 7. Оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир у Бо сни и Хер це го -
ви ни и дру гих стра те шких до ку ме на та из дје ло кру га ра да Ми ни -
стар ства; пра ти ре а ли за ци ју и из ра ђу је ана ли тич ке из вје шта је о ре -
а ли за ци ји стра те шких ци ље ва; уче ству је у из ра ди и пред ла же ак ци -
о не пла но ве и про гра ме за ре а ли за ци ју по је ди них и све у куп них ци -
ље ва стра те ги ја; из ра ђу је про јек те, про гра ме, ела бо ра те, сту ди је,
пу бли ка ци је, пе ри о дич на но вин ска из да ња Ми ни стар ства и струч не
ма те ри ја ле; рас по ре ђу је по сло ве на не по сред не из вр ши о це и
обезбје ђу је са рад њу у њи хо вом из вр ша ва њу; ста ра се о бла го вре ме -
ном и за ко ни том оба вља њу по сло ва; ко ор ди ни ра ак тив но сти на об -
је ди ња ва њу ана ли тич ких из вје шта ја ре со ра Ми ни стар ства; оба вља
и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло -
гу по моћ ни ка ми ни стра; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра -
вил но оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Одје ље ња.

За свој рад и рад Одје ље ња од го ва ра по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- фа кул тет по ли тич ких на у ка, прав ни фа кул тет или еко ном ски
фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.
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7. Ви ши струч ни са рад ник за раз вој и ана ли ти ку

Опис послова: пра ти и утвр ђу је ста ња у обла сти ма ко је су у
дје ло кру гу Ми ни стар ства и про у ча ва по сље ди це утвр ђе ног ста ња
у ци љу уна пре ђе ња нор ма тив не дје лат но сти Ми ни стар ства и
пред ла га ње мје ра за уна пре ђе ње функ ци о ни са ња свих сег ме на та
Ми ни стар ства; пра ти ре а ли за ци ју про гра ма ра да Вла де и стра те -
шких до ку ме на та Вла де ко ји се од но се на дје ло круг ра да Ми ни -
стар ства; уче ству је у из ра ди раз вој не стра те ги је Ми ни стар ства за
из бје гли це и ра се ље на ли ца, стра те ги је ко му ни ка ци је Ми ни стар -
ства, уче ству је у из ра ди стра те ги је за им пле мен та ци ју Анек са 7.
Оп штег оквир ног спо ра зу ма за мир у Бо сни и Хер це го ви ни и дру -
гих стра те шких до ку ме на та из дје ло кру га ра да Ми ни стар ства;
пра ти ре а ли за ци ју и из ра ђу је ана ли тич ке из вје шта је о ре а ли за ци -
ји стра те шких ци ље ва; уче ству је у из ра ди и пред ла же ак ци о не
пла но ве и про гра ме за ре а ли за ци ју по је ди них и све у куп них ци ље -
ва стра те ги ја; из ра ђу је про јек те, про гра ме, ела бо ра те, сту ди је и
дру ге струч не ма те ри ја ле ко ји до при но се уна пре ђе њу функ ци о ни -
са ња свих сег ме на та Ми ни стар ства; при пре ма и ре а ли зу је ис тра -
жи ва ња из обла сти ре ин те гра тив них про це са, за шти те и оства ре -
ња пра ва ра се ље них, из бје гли ца и по врат ни ка; при ку пља и си сте -
ма ти зу је ин фор ма ци је за из ра ду ана ли тич ких из вје шта ја, пу бли ка -
ци ја, бил те на, сту ди ја и оста лих ин тер них и екс тер них до ку ме на -
та од зна ча ја за функ ци о ни са ње Ми ни стар ства, со ци јал ни раз вој,
за шти ту људ ских пра ва и сло бо да ра се ље них ли ца и по врат ни ка;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- фи ло зоф ски фа кул тет, прав ни фа кул тет, ви со ка шко ла еко -
ном ског смје ра или фа кул тет за европ ски би знис и мар ке тинг,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је дру гог зва ња.

8. Са рад ник за ин фор ми са ње и од но се с јав но шћу

Опис послова: ста ра се о бла го вре ме ној и уред ној до ста ви по -
да та ка, при ку пља, си сте ма ти зу је и вр ши об ра ду по да та ка; при пре -
ма из вје шта је и ин фор ма ци је; са ра ђу је са Би ро ом Вла де за од но се с
јав но шћу; при пре ма, об ра ђу је и до ста вља ми ни стру днев не прес-
бри фин ге; при пре ма од го во ре на пи та ња ме ди ја, са оп ште ња за
штам пу и бри фин ге; ор га ни зу је кон фе рен ци ју за штам пу ми ни стра
и дру ге ак тив но сти у ве зи са ме диј ским по кри ћем дје лат но сти Ми -
ни стар ства; уче ству је у из ра ди стра те ги ја, ана ли за, ин фор ма ци ја и
из вје шта ја из обла сти ин фор ми са ња; при пре ма пе ри о дич на но вин -
ска из да ња; обез бје ђу је и си сте ма ти зу је фо то-до ку мен та ци ју на ни -
воу Ми ни стар ства; при пре ма ин фор ма тив на из да ња Ми ни стар ства;
кон так ти ра са ор га ни за ци ја ма ко је вр ше штам па ње бил те на, из вје -
шта ја и дру гих ма те ри ја ла, обез бје ђу је уред ну ди стри бу ци ју ма те -
ри ја ла; обез бје ђу је је зич ку, пра во пи сну и гра ма тич ку оправ да ност
про пи са, ака та и дру гих ма те ри ја ла ко је до но си и пред ла же Ми ни -
стар ство; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пе ну струч не спре ме,

- фи ло зоф ски фа кул тет, прав ни фа кул тет или ви со ка шко ла
еко ном ског смје ра,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- намјештеник дру ге ка те го ри је са ВСС.

9. Ви ши са рад ник за ин фор ма тич ке по сло ве 

Опис по сло ва: оба вља по сло ве ин фор ма тич ке по др шке ко ри -
сни ци ма ин фор ма ци о ног си сте ма; бри не се за функ ци о ни са ње ра -
чу нар ске мре же, ин фор ма тич ког си сте ма, те одр жа ва ње и уна пре -
ђе ње soft wa re-а и hard wa re-а; ра ди на из бо ру, на бав ци, ин ста ла ци -
ји, уво ђе њу у рад, из мје на ма и до пу на ма си сте ма за упра вља ње
ба за ма по да та ка; вр ши ана ли зу ра да софт ве ра за упра вља ње ба за -
ма по да та ка и пред ла же мје ре ра ди ње го вог ра ци о нал ни јег ко-
ришће ња; про у ча ва при мје ну од ре ђе них про грам ских рје ше ња и
да је пре по ру ке ра ди ра ци о нал ни јег коришће ња и ње го вог ин кор -
по ри ра ња у стра те ги ју раз во ја е-Go ver men ta Вла де, пра ти на уч на
до стиг ну ћа и ино ва ци је из обла сти ба за по да та ка у фа зи раз во ја

ин фор ма ци о ног си сте ма и при мје њу је их у ра ду, ко ор ди ни ра рад
по пи та њу одр жа ва ња и ажу ри ра ња ба за по да та ка из ме ђу Одје ље -
ња и оста лих ор га ни за ци о них је ди ни ца Ми ни стар ства; са ра ђу је са
ме ђу на род ним и ло кал ним ор га ни за ци ја ма и не вла ди ним сек то -
ром у ци љу при ку пља ња, раз мје не и об ра де ин фор ма ци ја; ста ра се
о бла го вре ме ној и уред ној до ста ви по да та ка и из ра ди ана ли тич ких
из вје шта ја; ор га ни зу је ин фор ма ци о ни си стем је дин стве не об ра де
по да та ка на ни воу Ре со ра; кре и ра wеб и мул ти ме ди јал не пре зен -
та ци је; ко ор ди ни ра си стем раз мје не по да та ка из ме ђу ор га ни за ци -
о них је ди ни ца; вр ши обу ку рад ни ка на уно су по да та ка и ра ду са
ба за ма по да та ка; одр жа ва по вре ме не ин струк тив не се ми на ре; оба -
вља по сло ве ком пју тер ског ди зај на и гра фич ке при пре ме ма те ри -
ја ла; ста ра се о ис прав но сти елек трон ске опре ме ре со ра; пред ла -
же на бав ку но ве опре ме; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко -
ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва -
ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- елек тро тех нич ки фа кул тет или ви со ка шко ла ин фор ма ци о не
тех но ло ги је,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- намјештеник дру ге ка те го ри је са ВСС.

10. Са рад ник за еви ден ци ју и ста ти стич ке по дат ке

Опис по сло ва: ажу ри ра ње по да та ка о про мје ни ста ту са у цен -
трал ној ба зи по да та ка у ци љу за шти те и оства ре ња пра ва ра се ље -
них ли ца и по врат ни ка; пра ти ста тус ко ри сни ка ал тер на тив ног смје -
шта ја и ажу ри ра цен трал ну ба зу по да та ка у ци љу оства ри ва ња њи -
хо вог пра ва на при вре ме но стам бе но збри ња ва ње; пра ти ста ње об -
но ве и ре кон струк ци је ко ри сни ка у ци љу оства ри ва ња пра ва на
трај но стам бе но збри ња ва ње; вр ши унос по да та ка у ра чу нар ра ди
да ље об ра де; во ди еви ден ци је; сре ђу је, об ра ђу је и при пре ма ста ти -
стич ке по дат ке за из ра ду из вје шта ја, ела бо ра та, про је ка та; кон так -
ти ра са те рен ским кан це ла ри ја ма (ОМИ) и дру гим ор га ни за ци о ним
је ди ни ца ма Ми ни стар ства, над ле жним ор га ни за ци ја ма и ин сти ту -
ци ја ма ра ди при ку пља ња по да та ка и из вје шта ја; об ра ђу је до ста вље -
не по дат ке и при пре ма их за да љу упо тре бу; при пре ма мул ти ме ди -
јал не пре зен та ци је; при пре ма, сор ти ра, умно жа ва и уве зу је ма те ри -
ја ле за штам пу, се ми на ре, кон фе рен ци је, са стан ке; оба вља те рен ске
за дат ке; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла, тех нич ка шко -
ла или уго сти тељ ско ту ри стич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

б) РЕ СОР ЗА ИМО ВИН СКО-ПРАВ НЕ ПО СЛО ВЕ

Члан 21.

У Ре со ру за имо вин ско-прав не по сло ве си сте ма ти зо ва на су
рад на мје ста:

1. По моћ ник ми ни стра 

Опис по сло ва: ру ко во ди Ре со ром, ор га ни зу је, об је ди њу је и
усмје ра ва рад одје ље ња у окви ру Ре со ра, ор га ни зу је, об је ди њу је и
усмје ра ва рад за по сле них у одје ље њи ма Ре со ра, пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ за по сле ни ма у Ре со ру, оба вља нај сло же ни је по сло ве
из дје ло кру га Ре со ра; уче ству је у из ра ди за ко на, пра вил ни ка, упут -
ста ва, из вје шта ја, пла но ва и про гра ма ра да Ми ни стар ства, ела бо ра -
та и пу бли ка ци ја ко ји се од но се на дје лат ност Ми ни стар ства; од го -
ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва из
над ле жно сти Ре со ра, од го ва ра за коришће ње ма те ри јал них, фи нан -
сиј ских и људ ских ре сур са из дје ло кру га Ре со ра; оба вља и дру ге по -
сло ве у скла ду са за ко ном и про пи си ма по на ло гу ми ни стра. 

За свој рад и рад Ре со ра од го ва ра ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 
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- VII сте пен струч не спре ме, 

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- државни службеник прве категорије.

1) Одје ље ње за имо вин ско-прав не по сло ве

2. На чел ник Одје ље ња 

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Одје ље њу за имо вин ско-прав не по сло ве, односно за по сле них
у Одје ље њу; пру жа нео п ход ну струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни -
је по сло ве из дје ло кру га ра да Одје ље ња; са ра ђу је са др жав ним ор -
га ни ма, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и оста лим ор га ни за ци ја ма,
рас по ре ђу је по сло ве на не по сред не из вр ши о це у Одје ље њу; ко ор -
ди ни ра ра дом од сје ка Ми ни стар ства и да је упут ства за њи хов рад;
пра ти из вр ше ње пла но ва од сје ка, вр ши кон тро лу над при мје ном
прав них, имо вин ских и дру гих про пи са од стра не од сје ка, уче ству -
је у из ра ди на цр та нор ма тив них ака та из ове обла сти, ко ор ди ни ра,
кон тро ли ше и од го ва ра за рад од сје ка Ми ни стар ства; уче ству је у из -
ра ди из вје шта ја, ин фор ма ци ја и ана ли за из дје ло кру га Одје ље ња;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по
на ло гу по моћ ни ка ми ни стра, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и
пра вил но оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Одје ље ња.

За свој рад и рад Одје ље ња од го ва ра по моћ ни ку ми ни стра. 

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме, 

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

3. Ви ши струч ни са рад ник за имо вин ско-прав не по сло ве

Опис по сло ва: оба вља струч не по сло ве из обла сти имо вин -
ско-прав них по сло ва ко ји се вр ше у Ми ни стар ству; пра ти и ана ли -
зи ра рад од сје ка у из вр ша ва њу управ них ака та, са чи ња ва из вје -
шта је о ста њу у од сје ци ма по пи та њу ри је ше них и из вр ше них
управ них ака та; при пре ма из вје шта је о ста њу свих ви до ва ал тер -
на тив ног смје шта ја, пру жа нео п ход ну струч ну по моћ ад ми ни стра -
тив ним из вр ши о ци ма у од сје ци ма и са чи ња ва из вје шта је о ра ду
ад ми ни стра тив них из вр ши ла ца; пра ти и рје ша ва пред став ке по је -
ди на ца, прав них ли ца и др. ко ји се од но се на оства ри ва ње по је ди -
них пра ва из про бле ма ти ке ра се ље них ли ца и по врат ни ка; вр ши
струч ну об ра ду свих под не са ка ко је стран ке упу ћу ју Ре со ру; оба -
вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по
на ло гу на чел ни ка Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то
и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња. 

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме, 

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

4. Ви ши струч ни са рад ник за кон тро лу ал тер на тив ног
смје шта ја 

Опис по сло ва: вр ши не по сред ну кон тро лу до ку мен та ци је ал -
тер на тив ног смје шта ја до ста вље не од стра не од сје ка, ука зу је на
про пу сте и за хтје ва њи хо ву из мје ну; ко ор ди ни ра рад на из ра ди
рје ше ња о ис пла ти фи нан сиј ских сред ста ва за ин ди ви ду ал ни ал -
тер на тив ни смје штај; са чи ња ва на лог за ис пла ту фи нан сиј ских
сред ста ва на име ин ди ви ду ал ног ал тер на тив ног смје шта ја; да је
упут ства, ин струк ци је и смјер ни це ин тер ним кон тро ло ри ма ал -
тер на тив ног смје шта ја; пру жа нео п ход ну струч ну по моћ из вр ши -
о ца у од сје ци ма; бри не о оси гу ра њу свих по да та ка; оба вља и дру -
ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на -
чел ни ка Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил -
но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет, еко ном ски фа кул тет, фи ло зоф ски фа кул тет
или фа кул тет за дру штве не на у ке-пред школ ско вас пи та ње,

- нај ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је тре ћег зва ња.

5. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве и ко ор ди на -
ци ју ра да од сје ка

Опис по сло ва: оба вља управ не и дру ге струч не послове, и то:
из ра ђу је на цр те рје ше ња за ал тер на тив ни смје штај и на цр те рје -
ше ња за ис пла те сред ста ва за ал тер на тив ни смје штај; при ку пља
ма те ри ја ле, до ку мен та ци ју и ста ти стич ке по дат ке, сре ђу је их и
при пре ма за из ра ду пла но ва, из вје шта ја и ела бо ра та; во ди еви ден -
ци ју свих ре ле вант них по да та ка Ре со ра; обез бје ђу је по дат ке за из -
вје шта је, бил те не, ин фор ма то ре; об ра ђу је и вр ши унос по да та ка у
је дин стве ну ба зу по да та ка ко ју во ди Ре сор на осно ву по да та ка ко -
је до ста вља ју струч ни са рад ни ци за кон тро лу ал тер на тив ног смје -
шта ја; опе ра тив но при ку пља по дат ке са те ре на из дје ло кру га ра да
Ре со ра; одр жа ва не по сред ну ко му ни ка ци ју са од сје ци ма; пру жа
нео п ход ну струч ну по моћ из вр ши о ци ма у од сје ци ма; пра ви план
ма те ри јал них по тре ба од сје ка и бри не се о њи хо вој ре а ли за ци ји;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1 

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет, еко ном ски фа кул тет, фи ло зоф ски фа кул тет
или фа кул тет за дру штве не на у ке-пред школ ско вас пи та ње,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве, 

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

6. Са рад ник за ал тер на тив ни смје штај 

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге послове, и то:
во ди еви ден ци ју свих ко ри сни ка ал тер на тив ног смје шта ја, уно си
у ба зу по да та ка све про мје не ве за не за ал тер на тив ни смје штај;
бри не се о оси гу ра њу свих по да та ка ве за них за ин ди ви ду ал ни ал -
тер на тив ни смје штај; оба вља по сло ве ку ца ња рје ше ња о ис пла ти
на кна де за ал тер на тив ни смје штај и иста уно си у ба зу по да та ка;
уче ству је у при пре ма њу на ло га за ис пла ту ал тер на тив ног смје -
шта ја; ста ра се о ар хи ви ра њу и чу ва њу до ку мен та ци је у ве зи ис -
пла те ин ди ви ду ал ног ал тер на тив ног смје шта ја; опе ра тив но при -
ку пља по дат ке са те ре на ко ји се од но се на оства ри ва ње пра ва на
ал тер на тив ни смје штај; одр жа ва не по сред ну ко му ни ка ци ју са од -
сје ци ма; вр ши по сло ве ку ца ња за по моћ ни ка ми ни стра; оба вља и
дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу
на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра -
вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1 

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или тех но ло шка
шко ла, 

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

д) ОД СЈЕ ЦИ МИ НИ СТАР СТВА ЗА ОП ШТИ НЕ

1) Од сјек Ба ња Лу ка (за оп шти не: Ба ња Лу ка, Гра ди шка, Ср -
бац, Лак та ши, Ко тор Ва рош, Че ли нац, Кне же во, Мр ко њић Град,
Ши по во, Риб ник, Ку прес, Ис точ ни Др вар, Пе тро вац и Је зе ро)

7. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Од сје ку, односно за по сле них у Од сје ку; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
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Од сје ка; рас по ре ђу је по сло ве у Од сје ку; са гле да ва и при ку пља
при је дло ге про је ка та за рје ша ва ње стам бе них по тре ба из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка, ана ли зи ра при сти гле при је дло ге,
са ра ђу је са Одје ље њем за упра вља ње смје штај ним ка па ци те ти ма
и при ку пља, про вје ра ва и об ра ђу је при сти гле по дат ке, вр ши кон -
тро лу свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја и оних ко ји су у дје -
ло кру гу ра да Ре со ра за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма; уче ству је у ра ду ко ми си ја за
рас по дје лу смје штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Од сје ка.

За свој рад и рад Од сје ка од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет или пе да го шки фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

8. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве и ал тер на -
тив ни смје штај 

Опис по сло ва: оба вља све управ не по сло ве у ве зи утвр ђи ва ња
ста ту сних пра ва ра се ље них ли ца и по врат ни ка, као и оства ри ва ње
свих пра ва из бје гли ца и дру гих из бје глих ли ца у Ре пу бли ци Срп -
ској; оба вља управ не по сло ве у ве зи оства ри ва ња пра ва на ал тер -
на тив ни смје штај, во ди све еви ден ци је у ве зи ал тер на тив ног смје -
шта ја, вр ши ре дов ну кон тро лу из да тих рје ше ња о пра ву на ал тер -
на тив ни смје штај, вр ши кон тро лу на мјен ског коришће ња смје -
штај них ка па ци те та у ве зи ал тер на тив ног смје шта ја, до ста вља на
кон тро лу до ку мен та ци ју ве за ну за одо бре ни ал тер на тив ни смје -
штај, не по сред но са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за кон -
тро лу ал тер на тив ног смје шта ја, ар хи ви ра до ку мен та ци ју ко ја се
од но си на све ви до ве ал тер на тив ног смје шта ја, ис ка зу је мје сеч не
фи нан сиј ске по тре бе за обез бје ђи ва ње ал тер на тив ног смје шта ја,
од го ва ра за тач ност и бла го вре ме ност до ку мен та ци је за ал тер на -
тив ни смје штај; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за
бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет или еко ном ски фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

9. Струч ни са рад ник за ста ту сна пи та ња

Опис по сло ва: вр ши не по сред ну кон тро лу на те ре ну до ку мен -
та ци је у ве зи оства ри ва ња пра ва на ста тус из бје гли ца, ра се ље них
ли ца и по врат ни ка; ука зу је на про пу сте и за хтје ва ускла ђи ва ње
рје ше ња о ста ту сним пи та њи ма; по ма же у ар хи ви ра њу до ку мен та -
ци је ко ја се од но си на ста ту сна пи та ња; ажур но во ди еви ден ци ју о
свим ста ту сним пи та њи ма и про мје на ма ста ту са ра се ље них ли ца,
из бје гли ца и по врат ни ка; во ди бри гу о до ста вља њу управ них ака -
та ве за них за ста ту сна пи та ња; обез бје ђу је по дат ке за ру ко во ди о -
ца Од сје ка на ње гов за хтјев; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са
за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка, од -
го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VI сте пен струч не спре ме,

- ви ша управ на шко ла или ви ша тех нич ка шко ла,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник сед ме ка те го ри је.

10. Са рад ник за кан це ла риј ске и оп ште по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге кан це ла риј -
ске по сло ве из дје ло кру га ра да Од сје ка и ад ми ни стра тив но-тех -
нич ке по сло ве за по тре бе ру ко во ди о ца Од сје ка; во ди еви ден ци ју у
обла сти ра да и рад них од но са; во ди дје ло вод ник по ште, от пре ма
слу жбе ну по шту и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност исте; при -
пре ма по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и
исти до ста вља фи нан сиј ској слу жби; чу ва и упо тре бља ва пе чат
Од сје ка; оба вља по сло ве у ве зи слу жбе них пут них на ло га; во ди
про то кол; при ку пља, об ра ђу је и де по ну је у ра чу нар по дат ке на ста -
ле у ра ду Од сје ка, ба за свих по да та ка, као и дру ге по дат ке из дје -
ло кру га ра да Од сје ка и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност
истих; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или тр го вач ка
шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

11. Са рад ник - ад ми ни стра тив ни из вр ши лац

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге по сло ве ве за -
не за из вр ше ње управ них и суд ских ака та; за ду жу је из вр шна ак та
са спи си ма пред ме та; пред у зи ма све по треб не рад ње у из вр шном
по ступ ку ра ди из вр ше ња ко нач них управ них ака та и пре су да су да
(мир на уво ђе ња у по сјед и де ло жа ци је) са чи ња ва по треб не за пи -
сни ке у из вр шном по ступ ку, са чи ња ва слу жбе не за би ље шке о бит -
ним чи ње ни ца ма за рје ша ва ње управ них ства ри; оба вља и дру ге
по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу ру ко -
во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но
оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или ма шин ско
тех нич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

12. Са рад ник за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве у
ве зи би ро тех нич ке об ра де ака та, по сло ве на те ле факс ве за ма,
умно жа ва ња ма те ри ја ла и ку рир ске по сло ве; оба вља и дру ге по -
сло ве по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- III сте пен струч не спре ме,

- еко ном ска шко ла, управ на шко ла или тр го вач ка шко ла,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- на мје ште ник дру ге ка те го ри је са ССС.

2) Од сјек Би је љи на (за оп шти не: Би је љи на, Ло па ре и Угље -
вик)

13. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Од сје ку, односно за по сле них у Од сје ку; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
Од сје ка; рас по ре ђу је по сло ве у Од сје ку; са гле да ва и при ку пља
при је дло ге про је ка та за рје ша ва ње стам бе них по тре ба из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка, ана ли зи ра при сти гле при је дло ге,
са ра ђу је са Одје ље њем за упра вља ње смје штај ним ка па ци те ти ма
и при ку пља, про вје ра ва и об ра ђу је при сти гле по дат ке, вр ши кон -
тро лу свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја и оних ко ји су у дје -
ло кру гу ра да Ре со ра за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
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вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма; уче ству је у ра ду ко ми си ја за
рас по дје лу смје штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Од сје ка.

За свој рад и рад Од сје ка од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет или при род но-ма те ма тич ки фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

14. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве

Опис по сло ва: вр ши струч ну об ра ду под не са ка (за хтје ва и сл.)
ко јим стран ке по кре ћу по сту пак у ве зи са оства ри ва њем пра ва и
ин те ре са утвр ђе них про пи си ма; во ди пр во сте пе ни по сту пак и
при пре ма на цр те пр во сте пе них од лу ка; во ди про пи са не еви ден ци -
је у обла сти управ ног по ступ ка, под но си од го ва ра ју ће из вје шта је;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка. 

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

15. Струч ни са рад ник за ал тер на тив ни смје штај

Опис по сло ва: во ди све еви ден ци је у ве зи ал тер на тив ног смје -
шта ја; вр ши ре дов ну кон тро лу из да тих рје ше ња о пра ву на ал тер -
на тив ни смје штај; вр ши контролу на мјен ског коришће ња смје -
штај них ка па ци те та у ве зи ал тер на тив ног смје шта ја; до ста вља на
кон тро лу до ку мен та ци ју ве за ну за одо бре ни ал тер на тив ни смје -
штај; не по сред но са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за кон -
тро лу ал тер на тив ног смје шта ја, ар хи ви ра до ку мен та ци ју ко ја се
од но си на све ви до ве ал тер на тив ног смје шта ја; од го ва ра за тач -
ност и бла го вре ме ност до ку мен та ци је за ал тер на тив ни смје штај,
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VI сте пен струч не спре ме,

- ви ша управ на шко ла или виша еко ном ско-ко мер ци јал на шко ла,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- др жав ни слу жбе ник сед ме ка те го ри је.

16. Са рад ник за кан це ла риј ске и оп ште по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге кан це ла риј ске
по сло ве из дје ло кру га ра да Од сје ка и ад ми ни стра тив но-тех нич ке
по сло ве за по тре бе ру ко во ди о ца Од сје ка; во ди еви ден ци ју у обла -
сти ра да и рад них од но са; во ди дје ло вод ник по ште, от пре ма слу -
жбе ну по шту и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност исте; при пре -
ма по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и исти
до ста вља фи нан сиј ској слу жби; чу ва и упо тре бља ва пе чат Од сје ка;
оба вља по сло ве у ве зи слу жбе них пут них на ло га; во ди про то кол;
при ку пља, об ра ђу је и де по ну је у ра чу нар по дат ке на ста ле у ра ду
Од сје ка, ба за свих по да та ка, као и дру ге по дат ке из дје ло кру га ра да
Од сје ка и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност истих; оба вља и дру -
ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу ру -
ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но
оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла или еко ном ска шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

3) Од сјек До бој (за оп шти не: До бој, Пе тро во, Те слић, Дер вен -
та, Пр ња вор, Брод, Мо дри ча, Ша мац, Ву ко са вље, Пе ла ги ће во и
До њи Жа бар)

17. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Од сје ку, односно за по сле них у Од сје ку; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
Од сје ка; рас по ре ђу је по сло ве у Од сје ку; са гле да ва и при ку пља
при је дло ге про је ка та за рје ша ва ње стам бе них по тре ба из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка, ана ли зи ра при сти гле при је дло ге,
са ра ђу је са Одје ље њем за упра вља ње смје штај ним ка па ци те ти ма
и при ку пља, про вје ра ва и об ра ђу је при сти гле по дат ке, вр ши кон -
тро лу свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја и оних ко ји су у дје -
ло кру гу ра да Ре со ра за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма; уче ству је у ра ду ко ми си ја за
рас по дје лу смје штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Од сје ка.

За свој рад и рад Од сје ка од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

18. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве

Опис по сло ва: вр ши струч ну об ра ду под не са ка (за хтје ва и сл.)
ко јим стран ке по кре ћу по сту пак у ве зи са оства ри ва њем пра ва и
ин те ре са утвр ђе них про пи си ма; во ди пр во сте пе ни по сту пак и
при пре ма на цр те пр во сте пе них од лу ка; во ди про пи са не еви ден ци -
је у обла сти управ ног по ступ ка, под но си од го ва ра ју ће из вје шта је;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка. 

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

19. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве и ал тер на -
тив ни смје штај 

Опис по сло ва: оба вља све управ не по сло ве у ве зи утвр ђи ва ња
ста ту сних пра ва ра се ље них ли ца и по врат ни ка као и оства ри ва ње
свих пра ва из бје гли ца и дру гих из бје глих ли ца у Ре пу бли ци Срп -
ској; оба вља управ не по сло ве у ве зи оства ри ва ња пра ва на ал тер -
на тив ни смје штај, во ди све еви ден ци је у ве зи ал тер на тив ног смје -
шта ја, вр ши ре дов ну кон тро лу из да тих рје ше ња о пра ву на ал тер -
на тив ни смје штај, вр ши контролу на мјен ског коришће ња смје -
штај них ка па ци те та у ве зи ал тер на тив ног смје шта ја, до ста вља на
кон тро лу до ку мен та ци ју ве за ну за одо бре ни ал тер на тив ни смје -
штај, не по сред но са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за кон -
тро лу ал тер на тив ног смје шта ја, ар хи ви ра до ку мен та ци ју ко ја се
од но си на све ви до ве ал тер на тив ног смје шта ја, ис ка зу је мје сеч не
фи нан сиј ске по тре бе за обез бје ђи ва ње ал тер на тив ног смје шта ја,

27.04.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 37 45



од го ва ра за тач ност и бла го вре ме ност до ку мен та ци је за ал тер на -
тив ни смје штај; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за
бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет или еко ном ски фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

20. Струч ни са рад ник за ал тер на тив ни смје штај

Опис по сло ва: во ди све еви ден ци је у ве зи ал тер на тив ног смје -
шта ја; вр ши ре дов ну кон тро лу из да тих рје ше ња о пра ву на ал тер -
на тив ни смје штај; вр ши контролу на мјен ског коришће ња смје -
штај них ка па ци те та у ве зи ал тер на тив ног смје шта ја; до ста вља на
кон тро лу до ку мен та ци ју ве за ну за одо бре ни ал тер на тив ни смје -
штај; не по сред но са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за кон -
тро лу ал тер на тив ног смје шта ја, ар хи ви ра до ку мен та ци ју ко ја се
од но си на све ви до ве ал тер на тив ног смје шта ја; од го ва ра за тач -
ност и бла го вре ме ност до ку мен та ци је за ал тер на тив ни смје штај,
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VI сте пен струч не спре ме,

- ви ша управ на шко ла или филозофски фа кул тет - ВШС,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

- др жав ни слу жбе ник сед ме ка те го ри је.

21. Са рад ник за кан це ла риј ске и оп ште по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге кан це ла риј -
ске по сло ве из дје ло кру га ра да Од сје ка и ад ми ни стра тив но-тех -
нич ке по сло ве за по тре бе ру ко во ди о ца Од сје ка; во ди еви ден ци ју у
обла сти ра да и рад них од но са; во ди дје ло вод ник по ште, от пре ма
слу жбе ну по шту и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност исте; при -
пре ма по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и
исти до ста вља фи нан сиј ској слу жби; чу ва и упо тре бља ва пе чат
Од сје ка; оба вља по сло ве у ве зи слу жбе них пут них на ло га; во ди
про то кол; при ку пља, об ра ђу је и де по ну је у ра чу нар по дат ке на ста -
ле у ра ду Од сје ка, ба за свих по да та ка, као и дру ге по дат ке из дје -
ло кру га ра да Од сје ка и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност
истих; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или ма шин ско
тех нич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

22. Са рад ник за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве у
ве зи би ро тех нич ке об ра де ака та, по сло ве на те ле факс ве за ма,
умно жа ва ња ма те ри ја ла и ку рир ске по сло ве; оба вља и дру ге по -
сло ве по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме, 

- еко ном ска шко ла или управ на шко ла,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

4) Од сјек Звор ник (за оп шти не: Звор ник, Осма ци, Вла се ни ца,
Ми ли ћи,  Ше ко ви ћи, Сре бре ни ца, Бра ту нац и Хан Пи је сак).

23. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Од сје ку, односно за по сле них у Од сје ку; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
Од сје ка; рас по ре ђу је по сло ве у Од сје ку; са гле да ва и при ку пља
при је дло ге про је ка та за рје ша ва ње стам бе них по тре ба из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка, ана ли зи ра при сти гле при је дло ге,
са ра ђу је са Одје ље њем за упра вља ње смје штај ним ка па ци те ти ма
и при ку пља, про вје ра ва и об ра ђу је при сти гле по дат ке, вр ши кон -
тро лу свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја и оних ко ји су у дје -
ло кру гу ра да Ре со ра за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма; уче ству је у ра ду ко ми си ја за
рас по дје лу смје штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Од сје ка.

За свој рад и рад Од сје ка од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

24. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве

Опис по сло ва: вр ши струч ну об ра ду под не са ка (за хтје ва и сл.)
ко јим стран ке по кре ћу по сту пак у ве зи са оства ри ва њем пра ва и
ин те ре са утвр ђе них про пи си ма; во ди пр во сте пе ни по сту пак и
при пре ма на цр те пр во сте пе них од лу ка; во ди про пи са не еви ден ци -
је у обла сти управ ног по ступ ка, под но си од го ва ра ју ће из вје шта је;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка. 

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

25. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве и ал тер на -
тив ни смје штај 

Опис по сло ва: оба вља све управ не по сло ве у ве зи утвр ђи ва ња
ста ту сних пра ва ра се ље них ли ца и по врат ни ка, као и оства ри ва ње
свих пра ва из бје гли ца и дру гих из бје глих ли ца у Ре пу бли ци Срп -
ској; оба вља управ не по сло ве у ве зи оства ри ва ња пра ва на ал тер -
на тив ни смје штај, во ди све еви ден ци је у ве зи ал тер на тив ног смје -
шта ја, вр ши ре дов ну кон тро лу из да тих рје ше ња о пра ву на ал тер -
на тив ни смје штај, вр ши контролу на мјен ског коришће ња смје -
штај них ка па ци те та у ве зи ал тер на тив ног смје шта ја, до ста вља на
кон тро лу до ку мен та ци ју ве за ну за одо бре ни ал тер на тив ни смје -
штај, не по сред но са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за кон -
тро лу ал тер на тив ног смје шта ја, ар хи ви ра до ку мен та ци ју ко ја се
од но си на све ви до ве ал тер на тив ног смје шта ја, ис ка зу је мје сеч не
фи нан сиј ске по тре бе за обез бје ђи ва ње ал тер на тив ног смје шта ја,
од го ва ра за тач ност и бла го вре ме ност до ку мен та ци је за ал тер на -
тив ни смје штај; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за
бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1
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По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет или еко ном ски фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, 

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

26. Струч ни са рад ник за ал тер на тив ни смје штај

Опис по сло ва: во ди све еви ден ци је у ве зи ал тер на тив ног смје -
шта ја; вр ши ре дов ну кон тро лу из да тих рје ше ња о пра ву на ал тер -
на тив ни смје штај; вр ши контролу на мјен ског коришће ња смје -
штај них ка па ци те та у ве зи ал тер на тив ног смје шта ја; до ста вља на
кон тро лу до ку мен та ци ју ве за ну за одо бре ни ал тер на тив ни смје -
штај; не по сред но са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за кон -
тро лу ал тер на тив ног смје шта ја, ар хи ви ра до ку мен та ци ју ко ја се
од но си на све ви до ве ал тер на тив ног смје шта ја; од го ва ра за тач -
ност и бла го вре ме ност до ку мен та ци је за ал тер на тив ни смје штај,
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VI сте пен струч не спре ме,

- ви ша управ на шко ла,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

- др жав ни слу жбе ник сед ме ка те го ри је.

27. Са рад ник за кан це ла риј ске и оп ште по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге кан це ла риј -
ске по сло ве из дје ло кру га ра да Од сје ка и ад ми ни стра тив но-тех -
нич ке по сло ве за по тре бе ру ко во ди о ца Од сје ка; во ди еви ден ци ју у
обла сти ра да и рад них од но са; во ди дје ло вод ник по ште, от пре ма
слу жбе ну по шту и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност исте; при -
пре ма по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и
исти до ста вља фи нан сиј ској слу жби; чу ва и упо тре бља ва пе чат
Од сје ка; оба вља по сло ве у ве зи слу жбе них пут них на ло га; во ди
про то кол; при ку пља, об ра ђу је и де по ну је у ра чу нар по дат ке на ста -
ле у ра ду Од сје ка, ба за свих по да та ка, као и дру ге по дат ке из дје -
ло кру га ра да од сје ка и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност истих;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или еко ном ско-
ко мер ци јал на шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

28. Са рад ник - ад ми ни стра тив ни из вр ши лац

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге струч не по -
сло ве ве за не за из вр ше ње управ них и суд ских ака та; за ду жу је
извр шна ак та са спи си ма пред ме та; пред у зи ма све по треб не рад -
ње у из вр шном по ступ ку ра ди из вр ше ња ко нач них управ них ака -
та и пре су да су да (мир на уво ђе ња у по сјед и де ло жа ци је) са чи ња -
ва по треб не за пи сни ке у из вр шном по ступ ку, са чи ња ва слу жбе не
за би ље шке о бит ним чи ње ни ца ма за рје ша ва ње управ них ства ри;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла или еко ном ска шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

5) Од сјек Ис точ но Са ра је во (за оп шти не: Ис точ но Но во Са ра је -
во, Ис точ на Или џа, Ис точ ни Ста ри Град, Па ле, Со ко лац и Тр но во)

29. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Од сје ку, односно за по сле них у Од сје ку; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
Од сје ка; рас по ре ђу је по сло ве у Од сје ку; са гле да ва и при ку пља
при је дло ге про је ка та за рје ша ва ње стам бе них по тре ба из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка, ана ли зи ра при сти гле при је дло ге,
са ра ђу је са Одје ље њем за упра вља ње смје штај ним ка па ци те ти ма
и при ку пља, про вје ра ва и об ра ђу је при сти гле по дат ке, вр ши кон -
тро лу свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја и оних ко ји су у дје -
ло кру гу ра да Ре со ра за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма; уче ству је у ра ду ко ми си ја за
рас по дје лу смје штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Од сје ка.

За свој рад и рад Од сје ка од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

30. Струч ни са рад ник за ал тер на тив ни смје штај

Опис по сло ва: во ди све еви ден ци је у ве зи ал тер на тив ног смје -
шта ја; вр ши ре дов ну кон тро лу из да тих рје ше ња о пра ву на ал тер -
на тив ни смје штај; вр ши контролу на мјен ског коришће ња смје -
штај них ка па ци те та у ве зи ал тер на тив ног смје шта ја; до ста вља на
кон тро лу до ку мен та ци ју ве за ну за одо бре ни ал тер на тив ни смје -
штај; не по сред но са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за кон -
тро лу ал тер на тив ног смје шта ја, ар хи ви ра до ку мен та ци ју ко ја се
од но си на све ви до ве ал тер на тив ног смје шта ја; од го ва ра за тач -
ност и бла го вре ме ност до ку мен та ци је за ал тер на тив ни смјештај,
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VI сте пен струч не спре ме,

- ви ша управ на шко ла или виша еко ном ско-ко мер ци јал на шко ла,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- др жав ни слу жбе ник сед ме ка те го ри је.

31. Са рад ник за кан це ла риј ске и оп ште по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге кан це ла риј -
ске по сло ве из дје ло кру га ра да Од сје ка и ад ми ни стра тив но-тех -
нич ке по сло ве за по тре бе ру ко во ди о ца Од сје ка; во ди еви ден ци ју у
обла сти ра да и рад них од но са; во ди дје ло вод ник по ште, от пре ма
слу жбе ну по шту и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност исте; при -
пре ма по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и
исти до ста вља фи нан сиј ској слу жби; чу ва и упо тре бља ва пе чат
Од сје ка; оба вља по сло ве у ве зи слу жбе них пут них на ло га; во ди
про то кол; при ку пља, об ра ђу је и де по ну је у ра чу нар по дат ке на ста -
ле у ра ду Од сје ка, ба за свих по да та ка, као и дру ге по дат ке из дје -
ло кру га ра да Од сје ка и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност
истих; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1
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По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или ту ри стич ко-
тех нич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

32. Са рад ник - ад ми ни стра тив ни из вр ши лац

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге по сло ве ве за -
не за из вр ше ње управ них и суд ских ака та; за ду жу је из вр шна ак та
са спи си ма пред ме та; пред у зи ма све по треб не рад ње у из вр шном
по ступ ку ра ди из вр ше ња ко нач них управ них ака та и пре су да су да
(мир на уво ђе ња у по сјед и де ло жа ци је) са чи ња ва по треб не за пи -
сни ке у из вр шном по ступ ку, са чи ња ва слу жбе не за би ље шке о бит -
ним чи ње ни ца ма за рје ша ва ње управ них ства ри; оба вља и дру ге
по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу ру ко -
во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но
оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- III сте пен струч не спре ме,

- тр го вач ка шко ла, 

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

6) Од сјек При је дор (за оп шти не: При је дор, Но ви Град, Кру па
на Уни, Оштра Лу ка, Ко зар ска Ду би ца и Ко стај ни ца)

33. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Од сје ку, односно за по сле них у Од сје ку; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
Од сје ка; рас по ре ђу је по сло ве у Од сје ку; са гле да ва и при ку пља
при је дло ге про је ка та за рје ша ва ње стам бе них по тре ба из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка, ана ли зи ра при сти гле при је дло ге,
са ра ђу је са Одје ље њем за упра вља ње смје штај ним ка па ци те ти ма
и при ку пља, про вје ра ва и об ра ђу је при сти гле по дат ке, вр ши кон -
тро лу свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја и оних ко ји су у дје -
ло кру гу ра да Ре со ра за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма; уче ству је у ра ду ко ми си ја за
рас по дје лу смје штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Од сје ка.

За свој рад и рад Од сје ка од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

34. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве

Опис по сло ва: вр ши струч ну об ра ду под не са ка (за хтје ва и сл.)
ко јим стран ке по кре ћу по сту пак у ве зи са оства ри ва њем пра ва и
ин те ре са утвр ђе них про пи си ма; во ди пр во сте пе ни по сту пак и
при пре ма на цр те пр во сте пе них од лу ка; во ди про пи са не еви ден ци -
је у обла сти управ ног по ступ ка, под но си од го ва ра ју ће из вје шта је;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка. 

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

35. Са рад ник за кан це ла риј ске и оп ште по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге кан це ла риј -
ске по сло ве из дје ло кру га ра да Од сје ка и ад ми ни стра тив но-тех -
нич ке по сло ве за по тре бе ру ко во ди о ца Од сје ка; во ди еви ден ци ју у
обла сти ра да и рад них од но са; во ди дје ло вод ник по ште, от пре ма
слу жбе ну по шту и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност исте; при -
пре ма по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и
исти до ста вља фи нан сиј ској слу жби; чу ва и упо тре бља ва пе чат
Од сје ка; оба вља по сло ве у ве зи слу жбе них пут них на ло га; во ди
про то кол; при ку пља, об ра ђу је и де по ну је у ра чу нар по дат ке на ста -
ле у ра ду Од сје ка, ба за свих по да та ка, као и дру ге по дат ке из дје -
ло кру га ра да Од сје ка и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност
истих; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или ма шин ско
тех нич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС. 

36. Са рад ник за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве у
ве зи би ро тех нич ке об ра де ака та, по сло ве на те ле факс ве за ма,
умно жа ва ња ма те ри ја ла и ку рир ске по сло ве; оба вља и дру ге по -
сло ве по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- III сте пен струч не спре ме,

- еко ном ска шко ла, управ на шко ла или по љо при вред но-пре -
храм бе на шко ла,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- на мје ште ник дру ге ка те го ри је са ССС.

7) Од сјек Тре би ње (за оп шти не: Тре би ње, Гац ко, Не ве си ње,
Љу би ње Би ле ћа, Бер ко ви ћи и Ис точ ни Мо стар)

37. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Од сје ку, односно за по сле них у Од сје ку; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
Од сје ка; рас по ре ђу је по сло ве у Од сје ку; са гле да ва и при ку пља
при је дло ге про је ка та за рје ша ва ње стам бе них по тре ба из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка, ана ли зи ра при сти гле при је дло ге,
са ра ђу је са Одје ље њем за упра вља ње смје штај ним ка па ци те ти ма
и при ку пља, про вје ра ва и об ра ђу је при сти гле по дат ке, вр ши кон -
тро лу свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја и оних ко ји су у дје -
ло кру гу ра да Ре со ра за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма; уче ству је у ра ду ко ми си ја за
рас по дје лу смје штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Од сје ка.

За свој рад и рад Од сје ка од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.
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38. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве

Опис по сло ва: вр ши струч ну об ра ду под не са ка (за хтје ва и сл.)
ко јим стран ке по кре ћу по сту пак у ве зи са оства ри ва њем пра ва и
ин те ре са утвр ђе них про пи си ма; во ди пр во сте пе ни по сту пак и
при пре ма на цр те пр во сте пе них од лу ка; во ди про пи са не еви ден ци -
је у обла сти управ ног по ступ ка, под но си од го ва ра ју ће из вје шта је;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка. 

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

39. Са рад ник за кан це ла риј ске и оп ште по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге кан це ла риј -
ске по сло ве из дје ло кру га ра да Од сје ка и ад ми ни стра тив но-тех -
нич ке по сло ве за по тре бе ру ко во ди о ца Од сје ка; во ди еви ден ци ју у
обла сти ра да и рад них од но са; во ди дје ло вод ник по ште, от пре ма
слу жбе ну по шту и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност исте; при -
пре ма по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и
исти до ста вља фи нан сиј ској слу жби; чу ва и упо тре бља ва пе чат
Од сје ка; оба вља по сло ве у ве зи слу жбе них пут них на ло га; во ди
про то кол; при ку пља, об ра ђу је и де по ну је у ра чу нар по дат ке на ста -
ле у ра ду Од сје ка, ба за свих по да та ка, као и дру ге по дат ке из дје -
ло кру га ра да Од сје ка и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност
истих; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или би ро тех -
нич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

8) Од сјек Фо ча (за оп шти не: Фо ча, Чај ни че, Ка ли но вик, Ви -
ше град, Ру до, Ро га ти ца и Но во Го ра жде)

40. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је, об је ди њу је и усмје ра ва
рад у Од сје ку, односно за по сле них у Од сје ку; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да
Од сје ка; рас по ре ђу је по сло ве у Од сје ку; са гле да ва и при ку пља
при је дло ге про је ка та за рје ша ва ње стам бе них по тре ба из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка, ана ли зи ра при сти гле при је дло ге,
са ра ђу је са Одје ље њем за упра вља ње смје штај ним ка па ци те ти ма
и при ку пља, про вје ра ва и об ра ђу је при сти гле по дат ке, вр ши кон -
тро лу свих ви до ва ал тер на тив ног смје шта ја и оних ко ји су у дје -
ло кру гу ра да Ре со ра за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма; уче ству је у ра ду ко ми си ја за
рас по дје лу смје штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва из дје ло кру га Од сје ка.

За свој рад и рад Од сје ка од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

41. Ви ши струч ни са рад ник за управ не по сло ве

Опис по сло ва: вр ши струч ну об ра ду под не са ка (за хтје ва и сл.)
ко јим стран ке по кре ћу по сту пак у ве зи са оства ри ва њем пра ва и
ин те ре са утвр ђе них про пи си ма; во ди пр во сте пе ни по сту пак и
при пре ма на цр те пр во сте пе них од лу ка; во ди про пи са не еви ден ци -
је у обла сти управ ног по ступ ка, под но си од го ва ра ју ће из вје шта је;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма
по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни -
то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка. 

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

42. Са рад ник за кан це ла риј ске и оп ште по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге кан це ла риј -
ске по сло ве из дје ло кру га ра да Од сје ка и ад ми ни стра тив но-тех -
нич ке по сло ве за по тре бе ру ко во ди о ца Од сје ка; во ди еви ден ци ју у
обла сти ра да и рад них од но са; во ди дје ло вод ник по ште, от пре ма
слу жбе ну по шту и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност исте; при -
пре ма по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и
исти до ста вља фи нан сиј ској слу жби; чу ва и упо тре бља ва пе чат
Од сје ка; оба вља по сло ве у ве зи слу жбе них пут них на ло га; во ди
про то кол; при ку пља, об ра ђу је и де по ну је у ра чу нар по дат ке на ста -
ле у ра ду Од сје ка, ба за свих по да та ка, као и дру ге по дат ке из дје -
ло кру га ра да Од сје ка и од го ва ра за тач ност и бла го врем ност
истих; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про -
пи си ма по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка; од го ва ра за бла го вре ме но,
за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или гра ђе вин ско
тех нич ка шко ла, 

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

2) Одје ље ње за ре ин те гра ци ју и ре со ци ја ли за ци ју из бје гли ца,
ра се ље них ли ца и по врат ни ка

43. На чел ник Одје ље ња 

Опис по сло ва: ру ко во ди, ор га ни зу је об је ди њу је и усмје ра ва рад
у Одје ље њу за ре ин те гра ци ју и ре со ци ја ли за ци ју из бје гли ца, ра се -
ље них ли ца и по врат ни ка, односно за по сле них у Одје ље њу; пру жа
нео п ход ну струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло -
кру га ра да Одје ље ња; рас по ре ђу је по сло ве на не по сред не из вр ши о -
це; уче ству је у при пре ми за ко на и про пи са из дје ло кру га Ми ни стар -
ства; уче ству је и ру ко во ди из ра дом ана ли за, ин фор ма ци ја и из вје -
шта ја по про гра му ра да Одје ље ња; са ра ђу је са до ма ћим и ме ђу на -
род ним ор га ни за ци ја ма ве за но за ре ин те гра ци ју и ре со ци ја ли за ци ју
из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка, те по сло ви ма ре ад ми си -
је; са ра ђу је са вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи -
ма; оба вља по сло ве јав них на бав ки, ра до ва, ро бе и услу га из над ле -
жно сти Ре со ра; пред ла же план јав них на бав ки, пра ти и кон тро ли ше
по ступ ке јав них на бав ки и из вје шта ва о ре а ли за ци ји јав них на бав -
ки; кон так ти ра са од сје ци ма Ми ни стар ства у за шти ти људ ских пра -
ва, ре ин те гра ци ји и ре со ци ја ли за ци ји из бје гли ца, ра се ље них ли ца и
по врат ни ка; уче ству је у ра ду ко ми си ја ко је фор ми ра ми ни стар; оба -
вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на -
ло гу по моћ ни ка ми ни стра, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и
пра вил но оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Одје ље ња.

За свој рад и рад Одје ље ња од го ва ра по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- филозофски фа кул тет, педаго шки фа кул тет или прав ни фа -
кул тет,
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- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

44. Ви ши струч ни са рад ник за ре ин те гра ци ју и ре со ци ја -
ли за ци ју из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка 

Опис по сло ва: оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве ко ји
се од но се на ста ње за шти те људ ских пра ва, ре ин те гра ци ју и ре со -
ци ја ли за ци ју из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка, те по сло -
ве ре ад ми си је; при ку пља по дат ке, са чи ња ва из вје шта је и пред ла -
же мје ре за уна пре ђе ње и от кла ња ње евен ту ал них не пра вил но сти
у за шти ти људ ских пра ва ре ин те гра ци је и ре со ци ја ли за ци је из бје -
гли ца, ра се ље них ли ца, и по врат ни ка; пра ти про цес ре ин те гра ци -
је и ре со ци ја ли за ци је из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка у
ло кал ну за јед ни цу и пред ла же мје ре за уна пре ђе ње истог, са чи ња -
ва ана ли зе, из вје шта је и ин фор ма ци је ве за но за ову област; вр ши
из ра ду ана ли за, ин фор ма ци ја и из вје шта ја по про гра му ра да Одје -
ље ња; уче ству је у из ра ди пла на јав них на бав ки, пра ти и кон тро ли -
ше по ступ ке јав них на бав ки и из вје шта ва о ре а ли за ци ји јав них на -
бав ки на ни воу Одје ље ња, уче ству је у ра ду ко ми си ја ко је фор ми -
ра ми ни стар, оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру -
гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го -
вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња. 

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- филозофски фа кул тет или еко ном ски фа кул тет,

- нај ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је тре ћег зва ња.

45. Ви ши струч ни са рад ник за ста ту сна пи та ња из бје гли -
ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка

Опис по сло ва: оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве из
дје ло кру га ра да Одје ље ња у ве зи са оства ри ва њем ста ту сних пи -
та ња из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка, а ра ди ко ор ди ни -
ра ња са др жав ним Ми ни стар ством за људ ска пра ва и из бје гли це,
ра ди на бла го вре ме ном до ста вља њу по да та ка о ста ту сним пи та -
њи ма из бје гли ца из БиХ и из бје гли ца у БиХ (РС); уче ству је у
изра ди ана ли за и ин фор ма ци ја у ве зи са ре па три ја ци јом и ре ин те -
гра ци јом из бје гли ца у ло кал ну за јед ни цу; пра ти на чи не оства ри ва -
ња здрав стве не и со ци јал не за шти те из бје гли ца; оба вља по сло ве
јав них на бав ки, ра до ва, ро бе и услу га из над ле жно сти Ре со ра,
пред ла же план јав них на бав ки, пра ти и кон тро ли ше по ступ ке јав -
них на бав ки и из вје шта ва о ре а ли за ци ји јав них на бав ки на ни воу
Ре со ра: уче ству је у ра ду ко ми си ја ко је фор ми ра ми ни стар; оба вља
и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло -
гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и
пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња. 

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет или филозофски фа кул тет,

- нај ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- држав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је тре ћег зва ња.

46. Струч ни са рад ник за ре ин те гра ци ју и ре со ци ја ли за ци -
ју из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка 

Опис по сло ва: оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве ве за -
не за ре ин те гра ци ју и ре со ци ја ли за ци ју из бје гли ца, ра се ље них ли -
ца и по врат ни ка; при ку пља по дат ке са те ре на и са чи ња ва из вје -
шта је и пред ла же мје ре на уна пре ђе њу ре ин те гра ци је и ре со ци ја -
ли за ци је из бје гли ца, ра се ље них ли ца и по врат ни ка; при ку пља по -
дат ке о по врат ни ци ма, њи хо вом со ци јал ном ста њу и сте пе ну ре -
ин те гра ци је у ло кал ну за јед ни цу; пру жа струч ну и дру гу по моћ
не у ким стран ка ма, узи ма из ја ве и по у ча ва стран ке о њи хо вим пра -
ви ма; ста ра се о ефи ка сном оста ри ва њу имо вин ских пра ва; уче -
ству је у ра ду ко ми си ја ко је фор ми ра ми ни стар; оба вља те рен ске и
дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу
на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра -
вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VI сте пен струч не спре ме,

- ви ша управ на шко ла,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник сед ме ка те го ри је.

47. Са рад ник за опе ра тив но-тех нич ке по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге послове, и то
еви ден ти ра и от пре ма рје ше ња о ис пла ти нов ча не на кна де за ал -
тер на тив ни смје штај, ста ра се о од ла га њу и ар хи ви ра њу ма те ри ја -
ла на ста лог у кан це ла риј ском по сло ва њу; во ди ин тер ни про то кол
и до став не књи ге за по шту из ме ђу Одје ље ња и од сје ка; при пре ма
по дат ке за мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них рад ни ка и исти до -
ста вља фи нан сиј ској слу жби, одр жа ва ра чу на ре, вр ши дак ти ло -
граф ске по сло ве, бри не се о до ку мен та ци ји ко ју до ста вља ју од сје -
ци и ко пи ја ма до ку мен та ци је ко ја се до ста вља од сје ци ма и дру гим
ор га ни ма, во ди еви ден ци ју стра на ка и за ка зу је при јем стра на ка
код по моћ ни ка ми ни стра и на чел ни ка Одје ље ња, бри не се о при је -
му стра на ка; вр ши ко пи ра ње и умно жа ва ње свих ма те ри ја ла за Ре -
сор и Одје ље ње, оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за
бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла или еко ном ска шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

ц) РЕ СОР ЗА ПЛА НИ РА ЊЕ, ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ И ПО СЛО ВЕ
УПРА ВЉА ЊА СМЈЕ ШТАЈ НИМ КА ПА ЦИ ТЕ ТИ МА

Члан 22.

У Ре со ру за пла ни ра ње, про јек то ва ње и по сло ве упра вља ња
смје штај ним ка па ци те ти ма си сте ма ти зо ва на су сље де ћа рад на
мје ста:

1. По моћ ник ми ни стра

Опис по сло ва: ру ко во ди Ре со ром, ор га ни зу је, об је ди њу је и
усмје ра ва рад одје ље ња у окви ру Ре со ра, ор га ни зу је, об је ди њу је и
усмје ра ва рад за по сле них у одје ље њи ма Ре со ра; пру жа нео п ход ну
струч ну по моћ за по сле ни ма у Ре со ру; оба вља нај сло же ни је по сло -
ве из дје ло кру га Ре со ра; уче ству је у из ра ди за ко на, пра вил ни ка,
упут ста ва, из вје шта ја, пла но ва и про гра ма ра да Ми ни стар ства, ела -
бо ра та и пу бли ка ци ја ко ји се од но се на дје лат ност Ми ни стар ства;
од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва
из над ле жно сти Ре со ра; од го ва ра за коришће ње ма те ри јал них, фи -
нан сиј ских и људ ских ре сур са из дје ло кру га Ре со ра; оба вља и дру -
ге по сло ве у скла ду са за ко ном и про пи си ма по на ло гу ми ни стра.

За свој рад и рад Ре со ра од го ва ра ми ни стру.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су: 

- VII сте пен струч не спре ме,

- гра ђе вин ски фа кул тет или еко ном ски фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- државни службеник прве категорије.

1) Одје ље ње за по вра так, об но ву и ре кон струк ци ју

3. На чел ник Одје ље ња

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Одје ље ња, ор га ни зу је, об је ди -
њу је и усмје ра ва рад за по сле них у Одје ље њу; пру жа не по сред ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Одје -
ље ња ко ји се од но се на при пре му и из ра ду раз вој них стра те ги ја, ко -
ор ди на ци ју, при пре му и из ра ду план ских до ку ме на та, при пре му,
изра ду и ре а ли за ци ју по себ них про гра ма и ре а ли за ци ју про је ка та
ко ји се од но се на об но ву, ре кон струк ци ју, са на ци ју и из град њу
стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них
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обје ка та за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у свр ху по врат -
ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је; пра ће ње, ана -
ли зи ра ње и утвр ђи ва ње ста ња, те пред ла га ње и пред у зи ма ње мје ра
у оства ри ва њу пра ва ра се ље них ли ца, из бје гли ца и по врат ни ка у
обла сти об но ве и ре кон струк ци је кроз при пре му из вје шта ја, ана ли -
за ин фор ма ци ја и пред ла га ња из мје на про пи са у обла сти об но ве и
ре кон струк ци је, при пре му, из ра ду и пред ла га ња тек ста на цр та за ко -
на и дру гих про пи са и под за кон ских ака та (пра вил ни ка, на ред би,
уред би, упут ста ва, про це ду ра ра да, пра ви ла и др.) и из вр ше ње за ко -
на у обла сти об но ве, ре кон струк ци је, из град ње и са на ци је стам бе -
них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка -
та за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у свр ху по врат ка, ре -
па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је; из вр ше ње за ко на и
дру гих про пи са, уче ству је у из ра ди на цр та рје ше ња и дру гих по је -
ди нач них ака та, пред у зи ма ње управ них мје ра и управ них рад њи,
пра ће ње њи хо вог из вр ше ња, да ва ње оба вје ште ња, из да ва ње струч -
них упут ста ва и ин струк ци ја у обла сти об но ве, ре кон струк ци је, из -
град ње и са на ци је стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них,
вјер ских и јав них обје ка та за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни -
ке у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра -
ци је; из вр ше ње за ко на и дру гих про пи са ве за них за по ступ ке јав них
на бав ки, ро бе, услу га и ра до ва у обла сти об но ве, ре кон струк ци је,
из град ње и са на ци је стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур -
них, вјер ских и јав них обје ка та за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по -
врат ни ке у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин -
те гра ци је; са ра ђу је са ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма у окви ру Ми ни -
стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске; уз са гла -
сност ру ко во ди о ца оства ру је са рад њу са Ми ни стар ством за људ ска
пра ва и из бје гли це БиХ, Фе де рал ним Ми ни стар ством ра се ље них
осо ба и из бје гли ца, ме ђу на род ним и до ма ћим ор га ни за ци ја ма ко ји
ре а ли зу ју про јек те об но ве са ми ни стар стви ма, упра ва ма и управ -
ним ор га ни за ци ја ма у окви ру ре пу блич ке упра ве Ре пу бли ке Срп ске
и оп штин ским ор га ни ма вла сти; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са
за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу по моћ ни ка ми ни стра; од го -
ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва из
дје ло кру га Одје ље ња.

За свој рад и рад Одје ље ња од го ва ра по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет, ма шин ски фа кул тет, гра ђе вин ски или ар хи -
тек тон ски фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

4. Ви ши струч ни са рад ник за про јек те об но ве и ре кон -
струк ци је

Опис по сло ва: оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве ко ји се
од но се на уче шће у при пре ми и из ра ди раз вој них до ку ме на та, уче -
шће у при пре ми и из ра ди го ди шњих и дру гих план ских до ку ме на -
та, уче шће у при пре ми, из ра ди и ре а ли за ци ји по себ них про гра ма и
ре а ли за ци ји про је ка та ко ји се од но се на об но ву, ре кон струк ци ју, са -
на ци ју и из град њу стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур -
них, вјер ских и јав них обје ка та за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по -
врат ни ке у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин -
те гра ци је; при ку пља ње по да та ка за про јек те, вр ши њи хо во еви ден -
ти ра ње, струч ну об ра ду, оцје њу је ква ли тет и ком плет ност про је ка -
та об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе них је ди ни -
ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та за ра се -
ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у свр ху по врат ка, ре па три ја ци -
је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је; оба вља струч не по сло ве ко ји
се од но се на струч но над гле да ње и им пле мен та ци ју про је ка та об но -
ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе них је ди ни ца, ин -
фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та за ра се ље на
ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре -
со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је; уче ству је у при пре ми нео п ход не
до ку мен та ци је за оба вља ње по сту па ка јав них на бав ки ро бе, услу га
и ра до ва из над ле жно сти Ре со ра, са чи ња ва и пред ла же план јав них
на бав ки и кон тро ли ше ње го во из вр ше ње; пра ће ње, ана ли зи ра ње,
утвр ђи ва ње ста ња, пред у зи ма ње и пред ла га ње мје ра у обла сти
оства ри ва ња пра ва на об но ву, ре кон струк ци ју, са на ци ју и из град њу
стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них
обје ка та за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у свр ху по врат -
ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је кроз при пре му
и из ра ду из вје шта ја, ана ли за, ин фор ма ци ја и пред ла га ња из мје на
про пи са; уче шће у при пре ми, из ра ди и пред ла га њу тек ста на цр та
за ко на и дру гих про пи са и из вр ша ва њу за ко на ко ји се од но се на
пред ла га ње пр во сте пе них рје ше ња и по је ди нач них ака та по по је ди -
нач ним за хтје ви ма за об но ву, ре кон струк ци ју, са на ци ју и из град њу
стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них
обје ка та за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у свр ху по врат -

ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је; у свом ра ду
са ра ђу је са оп штин ским ор га ни ма вла сти, ме ђу на род ним и до ма -
ћим ор га ни за ци ја ма ко ји им пле мен ти ра ју про јек те, а по себ но са ор -
га ни ма ко ји вр ше стал ни струч ни над зор над из во ђе њем про је ка та;
уз са гла сност на чел ни ка Одје ље ња оства ру је са рад њу са Ми ни стар -
ством за људ ска пра ва и из бје гли це БиХ, Фе де рал ним Ми ни стар -
ством ра се ље них осо ба и из бје гли ца, ме ђу на род ним и до ма ћим ор -
га ни за ци ја ма ко ји ре а ли зу ју про јек те об но ве, те са ми ни стар стви ма,
упра ва ма и управ ним ор га ни за ци ја ма у окви ру Ре пу блич ке упра ве
Ре пу бли ке Срп ске; са ра ђу је са ре со ри ма у окви ру Ми ни стар ства за
из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске; оба вља и дру ге по -
сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни -
ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба -
вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- VII сте пен струч не спре ме,

- Гра ђе вин ски фа кул тет, ма шин ски фа кул тет или фа кул тет по -
слов не еко но ми је,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве, 

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

5. Ви ши струч ни са рад ник за прав не по сло ве у обла сти об -
но ве 

Опис по сло ва: оба вља управ не и дру ге по сло ве ко ји се од но се
на пра ће ње, ана ли зи ра ње и утвр ђи ва ње ста ња, пред у зи ма ње и
предла га ње мје ра у обла сти оства ри ва ња пра ва на об но ву, ре кон -
струк ци ју, са на ци ју и из град њу стам бе них је ди ни ца за ра се ље на ли -
ца, из бје гли це и по врат ни ке у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со -
ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је; из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи -
са ко ји об у хва та во ђе ње управ ног по ступ ка, при пре му на цр та рје -
ше ња и дру гих по је ди нач них ака та, пред у зи ма ње управ них мје ра и
управ них рад њи, пра ће ње њи хо вог из вр ше ња, да ва ње оба вје ште ња,
при пре му струч них упут ста ва и ин струк ци ја, те пру жа њу струч не
по мо ћи из бје гли ца ма и ра се ље ним ли ци ма у обла сти об но ве, ре кон -
струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе них је ди ни ца, до дје лу гра ђе -
вин ског ма те ри ја ла, нов ча не по мо ћи за из бје гли це и ра се ље на ли ца
у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је;
уче ству је у из ра ди пла на јав не на бав ке и пред ла же план јав них на -
бав ки из над ле жно сти Ре со ра, уче ству је у при пре ми до ку мен та ци -
је за спро во ђе ње по сту па ка јав них на бав ки, ро бе, ра до ва и услу га из
над ле жно сти Ре со ра; при пре ма на цр те уго во ра о на бав ци ро бе, ра -
до ва и услу га из над ле жно сти Ре со ра; при пре ма на цр те три пар тит -
них уго во ра за ко ри сни ке по мо ћи у об но ви, ре кон струк ци ји, са на -
ци ји и из град њи стам бе них је ди ни ца, до дје ли гра ђе вин ског ма те ри -
ја ла, нов ча ној по мо ћи ра се ље ним ли ци ма и из бје гли ца ма; са ра ђу је
са оп штин ским ко ми си ја ма у по ступ ку ода би ра ко ри сни ка по мо ћи
у об но ви, ре кон струк ци ји, са на ци ји и из град њи стам бе них је ди ни -
ца, до дје ли гра ђе вин ског ма те ри ја ла и нов ча ној по мо ћи ра се ље ним
ли ци ма и из бје гли ца ма; оба вља струч не по сло ве за ко ми си је фор -
ми ра не у обла сти об но ве и ре кон струк ци је из над ле жно сти Ре со ра;
са чи ња ва ана ли зе, из вје шта је и ин фор ма ци је из над ле жно сти Одје -
ље ња; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи -
си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре ме но, за -
ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

6. Струч ни са рад ник за пра ће ње про је ка та об но ве и ре -
кон струк ци је

Опис по сло ва: оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве ко ји се
од но се на пра ће ње и ре а ли за ци ју раз вој них стра те ги ја, го ди шњих
про гра ма и дру гих план ских до ку ме на та, ре а ли за ци ју по себ них
про гра ма рје ша ва ња про бле ма ра се ље них ли ца, по врат ни ка и из бје -
гли ца, ре а ли за ци ју про је ка та Вла де Ре пу бли ке Срп ске и ре а ли за ци -
ју про је ка та са дру гим до на то ри ма у обла сти об но ве, ре кон струк ци -
је, са на ци је и из град ње стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул -
тур них, вјер ских и јав них обје ка та, до дје лу гра ђе вин ског ма те ри ја -
ла, нов ча не по мо ћи за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у
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свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је;
уче шће у ре а ли за ци ји по је ди нач них ака та по по је ди нач ним за хтје -
ви ма за об но ву, ре кон струк ци ју, са на ци ју и из град њу стам бе них је -
ди ни ца, до дје лу гра ђе вин ског ма те ри ја ла, нов ча не по мо ћи за ра се -
ље на ли ца и по врат ни ке, уче шће у струч ном над гле да њу и им пле -
мен та ци ји про је ка та об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње
стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них
обје ка та у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре со ци ја ли за ци је и ре ин -
те гра ци је; уче шће у пра ће њу ре а ли за ци је пла но ва јав них на бав ки и
ре а ли за ци ји уго во ра са из во ђа чи ма-до ба вља чи ма на под руч ји ма
им пле мен та ци је про је ка та об но ве уче шће у из ра ди из вје шта ја, ана -
ли за, ин фор ма ци ја из над ле жно сти Одје ље ња; уче шће у при ку пља -
њу и ком пле ти ра њу до ку мен та ци је на ста ле у про це су ре а ли за ци је
про је ка та об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе них
је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та,
оства ру је са рад њу са оп штин ским ор га ни ма вла сти, ор га ни за ци ја -
ма и удру же њи ма ко ји им пле мен ти ра ју про јек те об но ве, као и са
ми ни стар стви ма, упра ва ма и управ ним ор га ни за ци ја ма у окви ру ре -
пу блич ке упра ве Ре пу бли ке Срп ске, ре со ри ма у окви ру Ми ни стар -
ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске; оба вља и
дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу
на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил -
но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- VI сте пен струч не спре ме,

- виша елек тро тех нич ка шко ла, виша гра ђе вин ска шко ла или
виша еко ном ско-ко мер ци јал на шко ла,

- нај ма ње де вет мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- др жав ни слу жбе ник сед ме ка те го ри је.

7. Са рад ник за опе ра тив но-тех нич ке по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге тех нич ке по -
сло ве ко ји се од но се на при пре му и ре а ли за ци ју раз вој них стра те -
ги ја, при пре му и из ра ду го ди шњих и дру гих план ских до ку ме на та,
при пре му и ре а ли за ци ју по себ них про гра ма, при пре му и ре а ли за -
ци ју про је ка та ко ји се од но се на област об но ве, ре кон струк ци је, са -
на ци је и из град ње стам бе них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур -
них, вјер ских и јав них обје ка та, до дје лу гра ђе вин ског ма те ри ја ла,
нов ча не по мо ћи за ра се ље на ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у скла -
ду са за ко ном и про це ду ра ма ра да Ми ни стар ства за из бје гли це и ра -
се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске; вр ши ста ти стич ку об ра ду по да та ка
и во ди еви ден ци ју о ре а ли зо ва ним про јек ти ма, ко ри сни ци ма по мо -
ћи у обла сти об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе -
них је ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка -
та, до дје лу гра ђе вин ског ма те ри ја ла, нов ча не по мо ћи за ра се ље на
ли ца, из бје гли це и по врат ни ке у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је, ре -
со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је; при пре ма по дат ке за из ра ду ин -
фор ма ци ја, из вје шта ја и ана ли за, те од го во ра по по је ди нач ним за -
хтје ви ма ра се ље них ли ца, из бје гли ца и по врат ни ка из над ле жно сти
Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља -
ње по сло ва, као и за ком пле ти ра ње и чу ва ње до ку мен та ци је на ста -
ле у по ступ ку при пре ме и ре а ли за ци је про је ка та об но ве и ре кон -
струк ци је; оства ру је са рад њу са ви шим струч ним са рад ни ком за
про јек те об но ве и ре кон струк ци је, струч ним са рад ни ком за пра ће -
ње про је ка та об но ве и ре кон струк ци је, оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 2

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или тр го вач ка
шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

2) Одје ље ње за по сло ве упра вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма

8. На чел ник Одје ље ња

Опис по сло ва: ру ко во ди ра дом Одје ље ња, ор га ни зу је, об је ди -
њу је и усмје ра ва рад за по сле них у Одје ље њу; пру жа не по сред ну
струч ну по моћ и оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Одје -

ље ња ко ји се од но се на при пре му и из ра ду раз вој них стра те ги ја,
ко ор ди на ци ју, при пре му и из ра ду план ских до ку ме на та, при пре -
му, из ра ду и ре а ли за ци ју по себ них про гра ма и ре а ли за ци ју про је -
ка та Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп -
ске и Вла де Ре пу бли ке Срп ске ко ји се од но се на обез бје ђе ње - из -
град њу, са на ци ју, коришће ње и одр жа ва ње обје ка та смје шта ја ра -
се ље них ли ца и из бје гли ца; пра ће ње, ана ли зи ра ње, утвр ђи ва ње
ста ња, пред у зи ма ње и пред ла га ње мје ра у обла сти из град ње, до -
дје ле, упра вља ња, коришће ња и одр жа ва ња обје ка та за смје штај
из бје гли ца и ра се ље них ли ца; пу тем из ра де из вје шта ја, ана ли за,
ин фор ма ци ја пред ла же из мје не про пи са; при пре ма из ра ду и пред -
ла га ње тек ста на цр та за ко на и дру гих про пи са и под за кон ских ака -
та (пра вил ни ка, на ред би, уред би, упут ста ва, ин струк ци ја, про це -
ду ра ра да, пра ви ла и др.) у обла сти из град ње, до дје ле, упра вља ња,
коришће ња и одр жа ва ње обје ка та за смје штај из бје гли ца и ра се -
ље них ли ца; из вр ша ва ње за ко на и дру гих про пи са, уче ству је у до -
но ше њу на цр та рје ше ња и дру гих по је ди нач них ака та, пред у зи ма -
ње управ них мје ра и управ них рад њи, пра ће ње њи хо вог из вр ше -
ња, да ва ње оба вје ште ња, из да ва ње струч них упут ста ва и ин струк -
ци ја у обла сти из град ње, до дје ле, упра вља ња, коришће ња и одр -
жа ва ње обје ка та за смје штај из бје гли ца и ра се ље них ли ца; из вр -
ша ва ње за ко на и дру гих про пи са ко ји се од но се на по ступ ке на -
бав ки ро бе, услу га и ра до ва из над ле жно сти Одје ље ња; уз са гла -
сност ру ко во ди о ца оства ру је са рад њу са ме ђу на род ним и до ма -
ћим ор га ни за ци ја ма ко ји ре а ли зу ју про јек те из над ле жно сти Одје -
ље ња; оства ру је са рад њу са Одје ље њем за по вра так, об но ву и ре -
кон струк ци ју, оства ру је са рад њу са ре со ри ма у окви ру Ми ни стар -
ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске, оства ру је
са рад њу са ми ни стар стви ма, упра ва ма и управ ним ор га ни за ци ја -
ма у окви ру ре пу блич ке упра ве Ре пу бли ке Срп ске; оба вља и дру -
ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу по -
моћ ни ка ми ни стра, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил -
но оба вља ње по сло ва из дје ло кру га Одје ље ња.

За свој рад и рад Одје ље ња од го ва ра по моћ ни ку ми ни стра.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет, фа кул тет по ли тич ких на у ка или еко ном ски
фа кул тет,

- нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник пе те ка те го ри је.

9. Ви ши струч ни са рад ник за по сло ве упра вља ња смје -
штај ним ка па ци те ти ма

Опис по сло ва: оба вља управ не и дру ге струч не по сло ве ко ји се
од но се на уче шће у при пре ми раз вој них стра те ги ја, при пре ми и из -
ра ди раз вој них до ку ме на та, уче шће у при пре ми и из ра ди го ди шњих
и дру гих план ских до ку ме на та, уче шће у при пре ми по себ них про -
гра ма Вла де Ре пу бли ке Срп ске и дру гих до на то ра у обла сти из град -
ње, до дје ле, упра вља ња, коришће ња и одр жа ва ња обје ка та ал тер на -
тив ног смје шта ја; уче шће у пра ће њу, ана ли зи ра њу, утвр ђи ва њу ста -
ња и пред ла га њу мје ра у оства ри ва њу пра ва у обла сти до дје ле и ко-
ришће њу обје ка та ал тер на тив ног смје шта ја кроз при пре му и из ра -
ду из вје шта ја, ана ли за, ин фор ма ци ја и пред ла га ња из мје на про пи са
у обла сти из град ње, до дје ле, упра вља ња, коришће ња и одр жа ва ња
обје ка та ал тер на тив ног смје шта ја; уче шће у при пре ми и из ра ди тек -
ста на цр та за ко на и дру гих про пи са у обла сти из град ње, до дје ле,
упра вља ња, коришће ња и одр жа ва ња обје ка та за смје штај ра се ље -
них ли ца и из бје гли ца; из вр ше ње за ко на и дру гих про пи са ко ји обу -
хва та при пре му пр во сте пе них рје ше ња у по ступ ку до дје ле ста но ва
за при вре ме но коришће ње за ал тер на тив ни смје штај; ре ви зи ју ко-
ришће ња ста но ва из по себ ног про гра ма рас пу шта ња при хват них
цен та ра у Ре пу бли ци Срп ској; во ђе ње по ступ ка до дје ле но во и згра -
ђе них ста но ва за по тре бе ал тер на тив ног смје шта ја, оба вља ње кон -
тро ле коришће ња обје ка та ал тер на тив ног смје шта ја и њи хо вог одр -
жа ва ња; уче шће у при пре ми пла на јав них на бав ки из над ле жно сти
Одје ље ња, при пре му до ку мен та ци је за спро во ђе ње по сту па ка јав -
них на бав ки из над ле жно сти Одје ље ња, те из вр ша ва ње за ко на и
дру гих про пи са ко ји се од но се на спро во ђе ње по сту па ка јав них на -
бав ки ро бе, услу га и ра до ва из над ле жно сти Одје ље ња; струч но
над гле да ње у по ступ ци ма упра вља ња и коришће ња обје ка та за
смје штај ра се ље ног ста нов ни штва; оства ру је са рад њу са ми ни стар -
стви ма, упра ва ма и управ ним ор га ни за ци ја ма у окви ру ре пу блич ке
упра ве Ре пу бли ке Срп ске; оства ру је са рад њу са ре со ри ма у окви ру
Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске;
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по
на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и
пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1
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По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- VII сте пен струч не спре ме,

- прав ни фа кул тет или фа кул тет по ли тич ких на у ка,

- нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

- др жав ни слу жбе ник ше сте ка те го ри је пр вог зва ња.

10. Са рад ник за по сло ве одр жа ва ња смје штај них ка па ци -
те та

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге тех нич ке по -
сло ве у при пре ми и ре а ли за ци ји раз вој них стра те ги ја, у при пре ми и
из ра ди го ди шњих и дру гих план ских до ку ме на та, у при пре ми и ре -
а ли за ци ји по себ них про гра ма у обла сти из град ње, са на ци је и ре -
кон струк ци је и одр жа ва ња обје ка та ал тер на тив ног смје шта ја, у при -
пре ми и ре а ли за ци ји про је ка та ко ји се од но се на област из град ње,
са на ци је и ре кон струк ци је и одр жа ва ња обје ка та ал тер на тив ног
смје шта ја; во ди еви ден ци ју и по дат ке о ре а ли зо ва ним про јек ти ма и
при ку пља по дат ке о по тре ба ма за са на ци ју, ре кон струк ци ју, одр жа -
ва ње и из град њу обје ка та за по тре бе ал тер на тив ног смје шта ја, вр -
ши њи хо ву ста ти стич ку об ра ду и пред ла же по је ди нач на рје ше ња за
ре а ли за ци ју тих по тре ба; у свом по слу уско са ра ђу је са од сје ци ма
Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске на
осно ву че га са чи ња ва план по тре ба и по треб них сред ста ва за из -
град њу, са на ци ју, ре кон струк ци ју и одр жа ва ње обје ка та ал тер на тив -
ног смје шта ја; оба вља пред мје ре и пред ра чу не ра до ва у по треб ном
ма те ри ја лу и ра до ви ма за са на ци ју и от кла ња ње не до ста та ка на
објек ти ма ал тер на тив ног смје шта ја; во ди еви ден ци ју обје ка та ал -
тер на тив ног смје шта ја, во ди еви ден ци ју ко ри сни ка обје ка та ал тер -
на тив ног смје шта ја, во ди еви ден ци ју о тро шко ви ма одр жа ва ња ал -
тер на тив ног смје шта ја и о то ме при пре ма по дат ке за из ра ду ана ли -
за, из вје шта ја и ин фор ма ци ја; при пре ма по дат ке за вр ше ње по сту -
па ка јав них на бав ки ра до ва, ро бе и услу га у обла сти из град ње, ре -
кон струк ци је, са на ци је и одр жа ва ња обје ка та ал тер на тив ног смје -
шта ја; по себ ну са рад њу оства ру је са Ре пу блич ком Ди рек ци јом за
об но ву и из град њу Ре пу бли ке Срп ске, оба вља и дру ге по сло ве у
скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје -
ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње
по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- IV сте пен струч не спре ме,

- нај ма ње шест мје се ца рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или елек тро тех -
нич ка шко ла,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

11. Са рад ник за пра ће ње уго во ра

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге по сло ве ко ји
се од но се на еви ден ти ра ње и пра ће ње ре а ли за ци је свих уго во ра
скло пље них у Ре со ру при ли ком на бав ки ра до ва, ро бе и услу га у
обла сти об но ве, ре кон струк ци је, са на ци је и из град ње стам бе них је -
ди ни ца, ин фра струк ту ре, кул тур них, вјер ских и јав них обје ка та, ис -
по ру ку гра ђе вин ског ма те ри ја ла у свр ху по врат ка, ре па три ја ци је,
ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра ци је ра се ље них ли ца, по врат ни ка и
из бје гли ца, као и уго во ра скло пље них при ли ком јав не на бав ке ра до -
ва, ро бе и услу га у обла сти из град ње, са на ци је, ре кон струк ци је и за -
ку па обје ка та ал тер на тив ног смје шта ја; при пре ма, ана ли зи ра и ком -
пле ти ра до ку мен та ци ју за сва пла ћа ња из дје ло кру га и над ле жно сти
Ре со ра и о то ме во ди од го ва ра ју ћу еви ден ци ју, при пре ма по дат ке за
из ра ду из вје шта ја, ин фор ма ци ја и ана ли за о ре а ли за ци ји уго во ра;
во ди еви ден ци ју утро шка сред ста ва по на мје на ма из над ле жно сти
Ре со ра и о то ме са чи ња ва мје сеч не пре гле де по треб не за из ра ду из -
вје шта ја, ана ли за и ин фор ма ци ја; од го ва ра за по шти ва ње ро ко ва за
сла ње до ку мен та ци је на пла ћа ње из над ле жно сти Ре со ра; у свом ра -
ду са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за про јек те об но ве и ре -
кон струк ци је, ви шим струч ним са рад ни ком за прав не по сло ве у
обла сти об но ве и ре кон струк ци је, ви шим струч ним са рад ни ком за
по сло ве упра вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма и струч ним са рад -
ни ком за пра ће ње про је ка та об но ве и ре кон струк ци је, по себ ну са -
рад њу оства ру је са Одје ље њем за фи нан сиј ско-план ске и ра чу но -
вод стве не по сло ве у окви ру Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље -
на ли ца Ре пу бли ке Срп ске; од го ва ра за ком пле ти ра ње и ис прав ност
до ку мен та ци је ко ја се упу ћу је на пла ћа ње из над ле жно сти Ре со ра,
оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма по
на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и
пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла или еко ном ска шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

12. Са рад ник за опе ра тив но-тех нич ке по сло ве

Опис по сло ва: оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге опе ра тив но-
тех нич ке по сло ве ко ји се од но се на при пре му и ре а ли за ци ју раз вој -
них стра те ги ја, при пре му и из ра ду го ди шњих и дру гих план ских
до ку ме на та, при пре му и ре а ли за ци ју по себ них про гра ма у обла сти
обез бје ђе ња - из град ње, упра вља ња, коришће ња и одр жа ва ња обје -
ка та ал тер на тив ног смје шта ја, у при пре ми и ре а ли за ци ји про је ка та
ко ји се од но се на обез бје ђе ње - из град њу, упра вља ње, коришће ње и
одр жа ва ње обје ка та ал тер на тив ног смје шта ја, ста ти стич ки об ра ђу -
је и во ди еви ден ци ју о ре а ли за ци ји про је ка та и про гра ма у обла сти
обез бје ђе ња - из град ње, упра вља ња, коришће ња и одр жа ва ња обје -
ка та ал тер на тив ног смје шта ја, на ба зи те еви ден ци је при пре ма по -
дат ке за из ра ду ин фор ма ци ја, из вје шта ја и ана ли за у обла сти
обезбје ђе ња - из град ње, упра вља ња, коришће ња и одр жа ва ња обје -
ка та ал тер на тив ног смје шта ја; на ба зи еви ден ци је при пре ма по дат -
ке за са чи ња ва ње од го во ра по по је ди нач ним за хтје ви ма ра се ље них
ли ца и из бје гли ца; од го ва ра за ком пле ти ра ње и чу ва ње до ку мен та -
ци је на ста ле у по ступ ку при пре ме и ре а ли за ци је про гра ма и про је -
ка та из обла сти обез бје ђе ња - из град ње, упра вља ња, коришће ња и
одр жа ва ња обје ка та ал тер на тив ног смје шта ја; у свом ра ду не по -
сред но са ра ђу је са ви шим струч ним са рад ни ком за по сло ве упра -
вља ња смје штај ним ка па ци те ти ма и са рад ни ком за одр жа ва ње смје -
штај них ка па ци те та; оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
дру гим про пи си ма по на ло гу на чел ни ка Одје ље ња, од го ва ра за бла -
го вре ме но, за ко ни то и пра вил но оба вља ње по сло ва. 

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или елек тро тех -
нич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

13. Са рад ник за ад ми ни стра тив не и опе ра тив но-тех нич ке
по сло ве

Опис по сло ва:Оба вља ад ми ни стра тив не и дру ге опе ра тив но
тех нич ке по сло ве ко ји се од но се на кан це ла риј ске по сло ве из дје -
ло кру га ра да Ре со ра, ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за по -
тре бе по моћ ни ка ми ни стра; оба вља ад ми ни стра тив не по сло ве за
ко ми си је за ода бир ко ри сни ка по мо ћи, ко ми си је за сни ма ње оште -
ће но сти стам бе них обје ка та, те ко ми си је за спро во ђе ње по сту па ка
јав них на бав ки ро бе, ра до ва и услу га из дје ло кру га ра да Ре со ра;
во ди еви ден ци ју из обла сти ра да и рад них од но са из над ле жно сти
Ре со ра; во ди ре ги стре при јем не и из ла зне по ште Ре со ра, при пре -
ма и от пре ма слу жбе ну по шту Се кре та ри ја ту Ми ни стар ства за из -
бје гли це и ра се ље на ли ца Ре пу бли ке Срп ске; во ди еви ден ци ју
при су ства на по слу на ба зи ко је при пре ма по дат ке о при су ству за
мје сеч ни об ра чун пла та за по сле них у Ре со ру; при пре ма до ку мен -
та ци ју и во ди еви ден ци ју у ве зи са слу жбе ним пу то ва њи ма за по -
сле них у Ре со ру; при пре ма по дат ке за из вје шта је из еви ден ци ја
ко је во ди из обла сти ра да и рад них од но са, слу жбе них пу то ва ња,
при је ма и от пре ме слу жбе не по ште; оба вља и дру ге ад ми ни стра -
тив но-тех нич ке по сло ве у скла ду са за ко ном и про пи си ма по на -
ло гу на чел ни ка Одје ље ња; од го ва ра за бла го вре ме но, за ко ни то и
пра вил но оба вља ње по сло ва.

За свој рад од го ва ра на чел ни ку Одје ље ња.

Број из вр ши ла ца: 1

По ред оп штих усло ва прописаних законом, по себ ни усло ви
рад ног мје ста су:

- IV сте пен струч не спре ме,

- гим на зи ја, управ на шко ла, еко ном ска шко ла или са о бра ћај но
тех нич ка шко ла,

- нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,
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- по зна ва ње ра да на ра чу на ру,

- на мје ште ник пр ве ка те го ри је са ССС.

Члан 23.

У Ми ни стар ству за из бје гли це и ра се ље на ли ца мо гу се при -
ма ти при прав ни ци и во лон те ри ра ди оспо со бља ва ња за са мо ста -
лан рад на по сло ви ма и за да ци ма од ре ђе не стру ке. 

VI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка ми ни стар ће из вр ши ти
рас по ре ђи ва ње за по сле них на рад на мје ста утвр ђе на овим пра вил -
ни ком у скла ду са за ко ном, у ро ку од 30 да на. 

Члан 25.

Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них
мје ста Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца бр. 18.02-052-
746/11, од 10. мар та 2011. го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 28/11).

Члан 26.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва -
ња овог пра вил ни ка у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 18.01-052/1187/12
26. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Да вор Чор даш, с.р.
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Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку 

На основу члана 21. Закона о статистици Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
85/03), а у складу са Статистичким програмом Републике
Српске за период 2009 - 2012. године, Републички завод за
статистику о б ј а в љ у ј е

КО Е Ф И Ц И Ј Е Н Т Е

ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у марту
2012. године у односу на фебруар 2012. године је 0,006.

Број: 06.3.03/062.6.2.3-170/12
23. априла 2012. године Директор,
Бања Лука                              Др Радмила Чичковић, с.р.

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку  и з  д а  ј е

СА О П  Ш Т Е  Њ Е
1. Про сјеч на мје сеч на бру то пла та за по сле них у Ре пу -

бли ци Срп ској ис пла ће на у марту 2012. го ди не из но си
1342 КМ.

2. Про сјеч на мје сеч на не то пла та за по сле них у Ре пу -
бли ци Срп ској ис пла ће на у марту 2012. го ди не из но си 814
КМ.

3. Про сјеч на мје сеч на бру то пла та за по сле них у Ре пу -
бли ци Срп ској ис пла ће на у периоду јануар - март 2012. го -
ди не из но си 1349 КМ.

4. Про сјеч на мје сеч на не то пла та за по сле них у Ре пу -
бли ци Срп ској ис пла ће на у периоду јануар - март 2012. го -
ди не из но си 818 КМ.

Број: 06.3.03/061.2.1.3-154/12
23. априла 2012. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Др Рад ми ла Чич ко вић, с.р.

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку Ре пу бли ке Срп ске
о б ј а  в љ у  ј е

П Р О  С Ј Е Ч  Н Е

БРУ ТО ПЛА ТЕ ПО ЗА ПО СЛЕ НОМ ИС ПЛА ЋЕ НЕ У 
РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ У МАРТУ 2012. ГО ДИ НЕ

Укуп но 1342

A По љо при вре да, лов и шу мар ство 967

B Ри бар ство 982

C Ва ђе ње ру де и ка ме на 1616

D Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја 903

E Про из вод ња и снаб ди је ва ње елек трич ном 
енер ги јом, га сом и во дом 1568

F Гра ђе ви нар ство 939

G Тр го ви на на ве ли ко и ма ло, оправ ка мо тор них 
во зи ла, мо то ци ка ла и пред ме та за лич ну 
упо тре бу и до ма ћин ство 1003

H Угоститељство 883

I Са о бра ћај, скла ди ште ње и комуникације 1283

J Фи нан сиј ско по сре до ва ње 2108

K Пословање не крет ни на ма, из најм љи ва ње 
и по слов не дјелатности 1047

L Др жав на упра ва и од бра на, оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње 1827

M Обра зо ва ње 1456

N Здрав стве ни и со ци јал ни рад 1691

O Оста ле јавне ко му нал не, дру штве не, 
социјалне и лич не услу жне ак тив но сти 1070

Број: 06.3.03/061.2.1.3-154/12
23. априла 2012. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Др Рад ми ла Чич ко вић, с.р.

Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 102. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид -
ском оси гу ра њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 134/11), Управ ни од бор Фон да, на сјед ни ци одр жа ној
29. фе бру а ра 2012. го ди не,  д о  н и о ј е

С ТА Т У Т

ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I - ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1. 

Овим ста ту том бли же се уре ђу ју ор га ни за ци ја, дје ло -
круг ра да, пра ва, оба ве зе, од го вор но сти и над ле жно сти, за -
сту па ње и пред ста вља ње, као и дру га пи та ња од зна ча ја за
рад Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке
Срп ске (у да љем тек сту: Фонд) у оба вља њу дје лат но сти од
оп штег ин те ре са сход но За ко ну о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: За кон).

Члан 2. 

Фонд оба вља сво ју дје лат ност под на зи вом: “Фонд за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске - Би -
је љи на”.

Скра ће ни на зив Фон да је: “Фонд ПИО РС Би је љи на”.

Осни вач Фон да је Вла да Ре пу бли ке Срп ске.

Сје ди ште Фон да је у Би је љи ни, Ул. Ње го ше ва 28 А.

Члан 3. 

(1) До са да шњи “Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси -
гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске”, упи сан у ре ги стар ски уло жак
бр./МБС 3-92, Окру жни при вред ни суд у Биjељини, на ста -
вља да ра ди као ор га ни за ци ја ко ја вр ши јав на овла шће ња
ра ди оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси -
гу ра ња, са свој ством прав ног ли ца, са пра ви ма, оба ве за ма
и од го вор но сти ма утвр ђе ним За ко ном, дру гим про пи си ма
ко ји уре ђу ју си стем јав них слу жби и овим ста ту том. 

(2) Фонд у прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма исту па
у сво је име и за свој ра чун, а за оба ве зе од го ва ра без огра -
ни че ња, свим сво јим сред стви ма.

Члан 4. 

Фонд има знак - ло го, ко ји чи не дви је смак ну те по лу -
лоп те пла ве и цр ве не бо је ко је сим бо ли зу ју два жи вот на
до ба, до ба ак тив ног ра да - оси гу ра ња и до ба коришће ња
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. 

Члан 5. 

(1) Фонд има пе ча те окру глог об ли ка, преч ни ка 35 мм и
30 мм, у сре ди ни пе ча та знак - ло го, око зна ка - ло га ћи ри -
ли цом и ла ти ни цом ис пи сан сље де ћи текст: “Фонд за пен -
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске - Би је љи -
на”.

(2) Фонд има и пе чат окру глог об ли ка, преч ни ка 35 мм,
ко јим се по твр ђу ју ак та ко ја се ко ри сте у ино стран ству, са
гр бом Бо сне и Хер це го ви не у сре ди ни пе ча та у ко јем је,
око гр ба, ћи ри ли цом и ла ти ни цом ис пи сан сље де ћи текст:
“Бо сна и Хер це го ви на - Ре пу бли ка Срп ска”. У сљеде ћем
кру гу: “Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу -
бли ке Срп ске - Би је љи на”, са озна ком ред ног бро ја. 

Члан 6. 

Ак том ди рек то ра Фон да про пи су је се број пе ча та и њи -
хо во ко ри шће ње и чу ва ње.

Члан 7. 

Фонд има ра чу не код по слов них ба на ка.

Члан 8. 

(1) Ра ди оба вља ња управ них, ад ми ни стра тив них, фи -
нан сиј ских и дру гих струч них по сло ва, Фонд ор га ни зу је
је дин стве ну Струч ну слу жбу. 
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(2) Фонд обра зу је Струч ну слу жбу на на чин да
обезбије ди не сме та но, ра ци о нал но и успје шно оба вља ње
дје лат но сти Фон да.

(3) На ор га ни за ци ју и рад Фон да при мје њу је се за кон
ко ји уре ђу је си стем јав них слу жби.

II - ДЈЕ ЛАТ НОСТ ФОН ДА

Члан 9. 

Ра ди оства ри ва ња функ ци ја Фон да, у Фон ду се: 

1) рје ша ва о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси -
гу ра ња у I и II сте пе ну у скла ду са За ко ном и ме ђу на род -
ним уго во ром о со ци јал ном оси гу ра њу, као и о утвр ђи ва њу
пен зиј ског ста жа;

2) вр ши оцје њи ва ње рад не спо соб но сти;

3) вр ши ре ви зи ја пр во сте пе них рје ше ња о оства ри ва њу
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

4) во ди ма тич на еви ден ци ја о оси гу ра ни ци ма, упла ти -
о ци ма до при но са и ко ри сни ци ма пра ва из пен зиј ског и ин -
ва лид ског оси гу ра ња;

5) вр ши еви ден ти ра ње при хо да Фон да;

6) утвр ђу је ста тус оси гу ра ни ка у до бро вољ ном оси гу -
ра њу; 

7) вр ши ис пла та пен зи ја и нов ча них на кна да у скла ду
са За ко ном;

8) обез бје ђу је на мјен ско и еко но мич но ко ри шће ње
сред ста ва за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње;

9) обез бје ђу је ефи ка сно, ра ци о нал но и за ко ни то оства -
ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

10)  оба вља ју нор ма тив ни по сло ви у обла сти пен зиј -
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

11)  упра вља имо ви ном Фон да у скла ду са За ко ном;

12)  вр ши ула га ње у ду го роч не и крат ко роч не нов ча не
де по зи те;

13)  вр ше по сло ви на бав ки, од но сно ин ве сти ци ја ра ди
уна пре ђе ња ма те ри јал ног осно ва ра да;

14)  оба вља ју по сло ви у ве зи са на кна дом ште те при чи -
ње не Фон ду, од но сно по вра ћај не за ко ни то и не пра вил но
из вр ше них ис пла та пен зи ја и дру гих при ма ња из пен зиј -
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

15)  оба вља ју по сло ви ин фор ми са ња из обла сти пен зиј -
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

16)  пру жа струч на по моћ оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци -
ма пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

17)  оба вља ју по сло ви ин фор ма тич ке по др шке функ ци -
о ни са ња пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња у Фон ду;

18)  оба вља ју и дру ги по сло ви утвр ђе ни За ко ном и
овим ста ту том.

Члан 10. 

Дје лат ност Фон да је: 84.30 - дје лат ност оба ве зног со -
ци јал ног оси гу ра ња.

III - ОР ГА НИ ФОН ДА

Члан 11. 

Ор га ни Фон да су: Управ ни од бор Фон да (у да љем тек -
сту: Управ ни од бор) и ди рек тор Фон да (у да љем тек сту:
ди рек тор).

1. Управ ни од бор

Члан 12. 

(1) Управ ни од бор Фон да је ор ган упра вља ња.

(2) Управ ни од бор има де вет чла но ва ко је име ну је и ра -
зр је ша ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да)
у скла ду са За ко ном. 

(3) За чла на Управ ног од бо ра мо же би ти име но ва но ли -
це ко је по ред оп штих усло ва има за вр шен VII сте пен
струч не спре ме и нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у
тра же ном сте пе ну струч не спре ме. 

Члан 13. 

(1) Ман дат чла но ва Управ ног од бо ра тра је че ти ри го -
ди не и мо гу би ти би ра ни нај ви ше два пу та уза стоп но.

(2) У слу ча ју пре стан ка ман да та чла ну Управ ног од бо -
ра при је ис те ка вре ме на на ко је је име но ван, име ну је се но -
ви члан на на чин и у по ступ ку утвр ђе ним За ко ном, чи ји
ман дат тра је оно ли ко вре ме на ко ли ко би тра јао ман дат чла -
на на чи је мје сто се име ну је.

(3) За по сле ни у Фон ду не мо гу би ти чла но ви Управ ног
од бо ра Фон да.

Члан 14.

Чла ну Управ ног од бо ра ман дат пре ста је:

- ис те ком вре ме на на ко је је име но ван, 

- остав ком и 

- ра зр је ше њем у скла ду са За ко ном.

Члан 15.

Управ ни од бор: 

1) име ну је пред сјед ни ка и за мје ни ка пред сјед ни ка
Управ ног од бо ра;

2) до но си ста тут Фон да, уз са гла сност Вла де;

3) усва ја Етич ки ко декс;

4) усва ја дру га оп шта ак та;

5) да је прет ход ну са гла сност на име но ва ње и ра зр је ше -
ње за мје ни ка ди рек то ра, по моћ ни ка ди рек то ра и ру ко во ди -
о ца фи ли ја ле; 

6) раз ма тра и усва ја из вје штај о по сло ва њу, по лу го ди -
шњи и го ди шњи об ра чун Фон да уз са гла сност над ле жног
ми ни стар ства;

7) до но си го ди шњи план и про грам ра да Фон да, уз са -
гла сност Вла де;

8) до но си фи нан сиј ски план Фон да уз са гла сност Вла -
де;

9) до но си го ди шњи план на бав ки,

10)  до но си го ди шњи план ра да Управ ног од бо ра;

11)  до но си по слов ник о ра ду Управ ног од бо ра;

12)  од лу чу је о ула га њу сред ста ва у дру ге раз вој не на -
мје не ра ди уна пре ђе ња про це са ра да Фон да;

13)  од лу чу је о рас по ла га њу сред ста ва пре не се них од
ПРЕФ-а;

14)  од лу чу је о ко ри шће њу сред ста ва за дру штве ни
стан дард ко ри сни ка пен зи ја и о ула га њу сред ста ва за на уч -
ноис тра жи вач ки рад на раз во ју и уна пре ђе њу си сте ма пен -
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

15)  од лу чу је о рас по ла га њу и упра вља њу имо ви ном
Фон да;

16)  од лу чу је о ин ве сти ци ја ма и на бав ка ма ври јед но сти
ве ћи од 100.000,00 КМ;

17)  вр ши функ ци ју Скуп шти не Пен зиј ског ре зер вног
фон да Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу ка;

18)  од лу чу је о по вје ра ва њу управ них, ад ми ни стра тив -
них, фи нан сиј ских, тех нич ких и дру гих по сло ва дру гим
фон до ви ма, од но сно ор га ни за ци ја ма, као и о оба вља њу
тих по сло ва за дру ге фон до ве, од но сно ор га ни за ци је;

19)  утвр ђу је про це нат из два ја ња за сред ства ре зер ве у
Фон ду;

20)  пра ти спро во ђе ње про пи са из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња и да је ини ци ја ти ву за до град њу си сте -
ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

21)  раз ма тра ма те ри јал ни по ло жај ко ри сни ка пен зи ја и
пред у зи ма мје ре за ње го во по бољ ша ње;

22)  име ну је ди сци плин ску ко ми си ју у дру гом сте пе ну;

23)  име ну је у дру гом сте пе ну ко ми си ју за рје ша ва ње
стам бе них по тре ба рад ни ка Фон да и ко ри сни ка пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;
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24)  утвр ђу је ускла ђе ну ври јед ност оп штег бо да и про -
це нат ускла ђе ња пен зи ја за те ку ћу го ди ну у скла ду са За -
ко ном;

25)  утвр ђу је из но се нај ни же пен зи је за те ку ћу го ди ну
у скла ду са За ко ном;

26)  до но си од лу ку о утвр ђи ва њу ко е фи ци јен та за ва ло -
ри за ци ју пла та у скла ду са За ко ном;

27)  од лу чу је о ко лек тив ним за хтје ви ма рад ни ка Фон -
да;

28)  вр ши и дру ге по сло ве ко ји су му За ко ном и дру гим
про пи си ма да ти у над ле жност.

Члан 16.

(1) Управ ни од бор ра ди и од лу чу је у сјед ни ца ма.
Управ ни од бор ра ди и пу но ва жно од лу чу је уко ли ко сјед ни -
ци при су ству је натпо ло вич на ве ћи на укуп ног бро ја чла но -
ва Управ ног од бо ра Фон да. Управ ни од бор до но си од лу ке,
за кључ ке и оста ла ак та ве ћи ном гла со ва укуп ног бро ја чла -
но ва Управ ног од бо ра Фон да.

(2) Ста тут Фон да, од но сно ње го ве из мје не и до пу не
Управ ни од бор до но си дво тре ћин ском ве ћи ном од укуп ног
бро ја чла но ва Управ ног од бо ра.

Члан 17.

(1) Сјед ни це Управ ног од бо ра мо гу би ти ре дов не, ван -
ред не и све ча не.

(2) Ре дов не сјед ни це Управ ног од бо ра одр жа ва ју се по
по тре би, у скла ду са пла ни ра ним ак тив но сти ма го ди шњег
пла на ра да, а нај ма ње че ти ри пу та го ди шње (јед ном у три
мје се ца). Ре дов ну сјед ни цу Управ ног од бо ра са зи ва пред -
сјед ник Управ ног од бо ра. Пи са ни по зив за ре дов ну сјед ни -
цу Управ ног од бо ра до ста вља се свим чла но ви ма Управ ног
од бо ра.

(3) Ван ред не сјед ни це Управ ног од бо ра са зи ва пред -
сјед ник по соп стве ној ини ци ја ти ви или на за хтјев дви је
тре ћи не чла но ва Управ ног од бо ра, ре сор ног ми ни стра или
ди рек то ра Фон да за пи та ња ко ја ни су пла ни ра на го ди -
шњим пла ном ра да. 

Члан 18.

У из у зет но оправ да ним слу ча је ви ма Управ ни од бор
мо же до но си ти од лу ке те ле фон ским или елек трон ским пу -
тем, на обра зло жен за хтјев пред сјед ни ка Управ ног од бо ра,
уко ли ко се ра ди о пи та њу ко је не тр пи од ла га ње и ако се
то ме не про ти ви ве ћи на чла но ва Управ ног од бо ра, с тим
што је пред сјед ник ду жан да на пр вој на ред ној сјед ни ци
Управ ног од бо ра до не се ну од лу ку под не се на ве ри фи ка ци -
ју.

Члан 19.

(1) Пред сјед ник Управ ног од бо ра: 

- пред ста вља Управ ни од бор;

- са зи ва сјед ни це Управ ног од бо ра, пред ла же днев ни
ред и пред сје да ва сјед ни ца ма;

- по кре ће рас пра ву о од ре ђе ним пи та њи ма из дје ло кру -
га Управ ног од бо ра; 

- пот пи су је ак та ко ја до но си Управ ни од бор и 

- оба вља дру ге по сло ве у скла ду са овим ста ту том.

(2) За мје ник пред сјед ни ка Управ ног од бо ра по ма же
пред сјед ни ку у ра ду и за мје њу је га за ври је ме ње го ве
сприје че но сти или од сут но сти.

(3) Бли же од ред бе о са зи ва њу и на чи ну ра да на сјед ни -
ца ма, као и дру га пи та ња у ве зи са ра дом Управ ног од бо ра
уре ђу ју се По слов ни ком о ра ду Управ ног од бо ра.

2. Ди рек тор 

Члан 20.

(1) Ди рек тор је ор ган ру ко во ђе ња ко га име ну је и ра -
зрје ша ва Вла да на пе ри од од че ти ри го ди не, на кон спро ве -
де ног по ступ ка јав не кон ку рен ци је у скла ду са За ко ном.

(2) За ди рек то ра мо же би ти име но ва но ли це ко је по ред
оп штих усло ва ис пу ња ва и по себ не усло ве у по гле ду

струч не спре ме и рад ног ис ку ства, и то ли це са за вр ше ним
фа кул те том (нај ма ње VII сте пен струч не спре ме, I ци клус
ви со ког обра зо ва ња 240 ECTS бо до ва - екви ва лент) прав -
ног или еко ном ског смје ра са пет го ди на рад ног ис ку ства
на ру ко во де ћим по сло ви ма.

(3) Ди рек тор Фон да за свој рад од го во ран је Вла ди.

(4) Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе ди рек то ра и Фон да уре -
ђу ју се уго во ром о ра ду, ко ји у име Управ ног од бо ра пот -
пи су је пред сјед ник. 

Члан 21.

Ди рек тор Фон да мо же би ти раз ри је шен ду жно сти при -
је ис те ка вре ме на на ко је је име но ван ако:

- функ ци ју ди рек то ра не вр ши у скла ду са За ко ном,
овим ста ту том и оп штим ак ти ма Фон да,

- ако му пре ста не рад ни од нос у скла ду са За ко ном и 

- ако сам под не се за хтјев за ра зр је ше ње.

Члан 22.

Ди рек тор оба вља сљеде ће по сло ве:

1. пред ла же по слов ну по ли ти ку, на црт фи нан сиј ског
пла на и про грам ра да Фон да; 

2. пред ста вља и за сту па Фонд и од го во ран је за за ко ни -
тост ра да Фон да;

3. ру ко во ди ра дом Струч не слу жбе Фон да,

4. ор га ни зу је спро во ђе ње и пра ти из вр ше ње пла на и
про гра ма ра да Фон да;

5. из вр ша ва од лу ке и за кључ ке Управ ног од бо ра;

6. до но си пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста Фон да уз са гла сност над ле -
жног ми ни стар ства;

7. вр ши по сло ве на ред бо дав ца за из вр ша ва ње фи нан -
сиј ског пла на Фон да и од го во ран је за на мјен ско ко ри шће -
ње сред ста ва Фон да;

8. од лу чу је о ин ве сти ци ја ма и на бав ка ма до 100.000,00
КМ;

9. рје ша ва у дру гом сте пе ну о пра ви ма из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња, при мје ном до ма ћих про пи са и ме -
ђу др жав них уго во ра;

10.  рје ша ва у дру гом сте пе ну по жал би из ре гре сних
по сту па ка;

11.  до но си упут ства, ин струк ци је ве за не за рад и по -
сло ва ње Фон да и Струч не слу жбе и да је на ло ге за из вр ша -
ва ње за да та ка;

12.  име ну је и ра зр је ша ва за мје ни ка ди рек то ра, по моћ -
ни ке ди рек то ра и ру ко во ди о це фи ли ја ла уз прет ход ну са -
гла сност Управ ног од бо ра;

13.  за кљу чу је уго вор о ра ду са рад ни ци ма Струч не
слу жбе Фон да;

14.  од лу чу је о при је му рад ни ка у рад ни од нос, о њи хо -
вом рас по ре ђи ва њу у то ку рад ног од но са, пре стан ку рад -
ног од но са и о дру гим пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти -
ма у скла ду са За ко ном, ко лек тив ним уго во ром и Пра вил -
ни ком о ра ду;

15.  вр ши рас по ре ђи ва ње рад ни ка из јед не ор га ни за ци -
о не је ди ни це - фи ли ја ле у дру гу ор га ни за ци о ну је ди ни цу -
фи ли ја лу, као и из Цен трал не слу жбе у фи ли ја лу и обрат -
но; 

16.  ини ци ра и ор га ни зу је из ра ду ана ли за, сту ди ја, ела -
бо ра та, про је ка та ве за но за уна пре ђе ње ра да и укуп ног
разво ја Фон да;

17.  до но си рје ше ња о по кре та њу ди сци плин ског по -
ступ ка про тив рад ни ка Фон да због по сто ја ња осно ва не
сум ње да је учи нио те жу по вре ду рад них оба ве за;

18.  во ди ди сци плин ске по ступ ке про тив рад ни ка Фон -
да због по сто ја ња сум ње да су учи ни ли лак ше по вре де рад -
них оба ве за;

19.  обез бје ђу је јав ност у ра ду Фон да;
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20.  од лу чу је и о дру гим пи та њи ма из обла сти ра да и
по сло ва ња Фон да ко ја За ко ном, овим ста ту том или дру гим
про пи сом ни су да та у над ле жност дру гом ор га ну. 

За из вр ша ва ње oдређених по сло ва из сво је над ле жно -
сти ди рек тор Фон да мо же у оп штем ак ту о уну тра шњој ор -
га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји или по је ди нач ним ак том
овла сти ти по је ди не из вр ши о це у Фон ду. 

Члан 23.

(1) Ди рек тор Фон да има за мје ни ка и по моћ ни ке ди рек -
то ра за по је ди не обла сти ра да и по сло ва ња Фон да и ру ко -
во ди о це фи ли ја ла у свој ству пр во сте пе них ор га на за рје -
ша ва ње о пра ви ма.

(2) За мје ник ди рек то ра Фон да за мје њу је ди рек то ра у
слу ча ју ње го ве спри је че но сти или од сут но сти и оба вља
по сло ве утвр ђе не ак том о уну тра шњој ор га ни за ци ји.

(3) По моћ ни ци ди рек то ра као ру ко во ди о ци сек то ра
оба вља ју по сло ве и има ју од го вор но сти и овла шће ња утвр -
ђе не ак том о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста Фон да. 

(4) Ру ко во ди о ци фи ли ја ла Фон да оба вља ју по сло ве и
има ју од го вор но сти и овла шће ња утвр ђе на ак том о уну тра -
шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста Фон -
да. 

(5) За мје ник ди рек то ра Фон да, по моћ ни ци ди рек то ра и
ру ко во ди о ци фи ли ја ла име ну ју се на пе ри од од четири го -
ди не, с тим што мо гу би ти раз ри је ше ни и при је у скла ду са
За ко ном и овим ста ту том.

IV - ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СТРУЧ НЕ СЛУ ЖБЕ ФОН ДА

Члан 24.

(1) Ра ди оба вља ња управ них, ад ми ни стра тив них, фи -
нан сиј ских и дру гих струч них по сло ва, Фонд ор га ни зу је
је дин стве ну Струч ну слу жбу. 

(2) Ор га ни за ци ја и рад Струч не слу жбе Фон да мо ра ју
би ти за сно ва ни на на че ли ма ефи ка сног и за ко ни тог оства -
ри ва ња јав ног ин те ре са, пра ва и ду жно сти фи зич ких и
прав них ли ца, струч ног и ра ци о нал ног оба вља ња по сло ва,
ефи ка сног ру ко во ђе ња и стал ног над зо ра над оба вља њем
по сло ва, ефи ка сне са рад ње са осни ва чем и ре сор ним ми -
ни стар ством, при мје не са вре ме них тех но ло ги ја и еко но -
мич но сти у ра ду.

IV-1 - ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ

Члан 25.

(1) Струч на слу жба Фон да има ор га ни за ци о не ди је ло -
ве.

(2) Ор га ни за ци о ни ди је ло ви из ста ва 1. овог чла на
обра зу ју се ра ди оства ри ва ња функ ци ја Фон да и оба вља ња
срод них и ме ђу соб но по ве за них по сло ва (функ ци о нал ни
прин цип), од но сно ра ди оба вља ња ових по сло ва на
подруч ју ре ги је (те ри то ри јал ни прин цип).

а) Цен трал на слу жба

У сје ди шту Фон да ор га ни зу је се Цен трал на слу жба
Фон да, ко ју чи не:

1) Ка би нет ди рек то ра,

2) Сек тор за оства ри ва ње пра ва, 

3) Сек тор за фи нан сиј ске по сло ве, 

4) Сек тор за за сту па ње, имо вин скоправ не по сло ве, оп -
ште по сло ве и људ ске ре сур се, 

5) Сек тор за кон тро лу об ра чу на, еви ден ти ра ње при хо -
да, јав не на бав ке и си стем ску по др шку, 

6) Сек тор за ин фор ма ци о не тех но ло ги је.

б) Фи ли ја ла

Ор га ни за ци о не је ди ни це у функ ци ји пр во сте пе ног ор -
га на за рје ша ва ње о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња пре ма те ри то ри јал ном прин ци пу су фи ли ја ле, а
у окви ру фи ли ја ле по слов ни це. 

1. Фи ли ја ла Ба ња Лу ка, са сје ди штем у Ба њој Лу ци, об -
у хва та под руч ја оп шти на: Ба ња Лу ка, Гра ди шка, Кне же во,

Ко тор Ва рош, Ку прес, Ис точ ни Др вар, Лак та ши, Мр ко њић
Град, Је зе ро, Пр ња вор, Ср бац, Пе тро вац, Риб ник, Че ли нац
и Ши по во. 

2. Фи ли ја ла Би је љи на, са сје ди штем у Би је љи ни, об у -
хва та под руч ја оп шти на: Би је љи на, Бра ту нац, Брч ко, Вла -
се ни ца, Звор ник, Осма ци, Ло па ре, Ми ли ћи, Пе ла ги ће во,
До њи Жа бар, Сре бре ни ца, Угље вик и Ше ко ви ћи.

3. Фи ли ја ла До бој, са сје ди штем у До бо ју, об у хва та
под руч ја оп шти на: До бој, Дер вен та, Мо дри ча, Ву ко са вље,
Пе тро во, Брод, Ша мац и Те слић.

4. Фи ли ја ла Ис точ но Са ра је во, са сје ди штем у Па ла ма,
об у хва та под руч ја оп шти на: Ви ше град, Фо ча, Ка ли но вик,
Ис точ но Но во Са ра је во, Ис точ на Или џа, Па ле, Ис точ ни
Ста ри Град, Ро га ти ца, Ру до, Со ко лац, Тр но во, Но во Го ра -
жде, Хан Пи је сак и Чај ни че.

5. Фи ли ја ла При је дор, са сје ди штем у При је до ру, об у -
хва та под руч ја оп шти на: Ко зар ска Ду би ца, Но ви Град,
Кру па на Уни, При је дор, Оштра Лу ка и Ко стај ни ца.

6. Фи ли ја ла Тре би ње, са сје ди штем у Тре би њу, об у хва -
та под руч ја оп шти на: Би ле ћа, Бер ко ви ћи, Ис точ ни Мо стар,
Гац ко, Љу би ње, Не ве си ње и Тре би ње.

Пун на зив фи ли ја ле гла си: 

“Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке
Срп ске - Би је љи на, Фи ли ја ла --------------- ”.

Члан 26.

(1) У окви ру фи ли ја ле, у скла ду са ак том о уну тра шњој
ор га ни за ци ји, мо же се осно ва ти по слов ни ца за под руч је
јед не или ви ше оп шти на.

(2) Пун на зив по слов ни це гла си: 

“Фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке
Срп ске - Би је љи на, 

По слов ни ца --------------- ”.

IV-2 - НАД ЛЕ ЖНО СТИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НИХ 
ЈЕ ДИ НИ ЦА

Члан 27.

Цен трал на слу жба Фон да: 

1) рје ша ва о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси -
гу ра ња у дру гом сте пе ну при мје ном до ма ћих про пи са и
ме ђу др жав них уго во ра;

2) вр ши оцје њи ва ње рад не спо соб но сти оси гу ра ни ка у
пр вом и дру гом сте пе ну и утвр ђу је дру ге осно ве за оства -
ри ва ње пра ва из овог оси гу ра ња; 

3) пред у зи ма рад ње из обла сти ре гре сних по сту па ка;

4) вр ши ре ви зи ју пр во сте пе них рје ше ња о пра ви ма из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

5) вр ши ана ли зе и спро во ди по ли ти ке раз во ја и уна пре -
ђе ња пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња пред ла га њем
по треб них мје ра и ини ци ра њем до но ше ња од го ва ра ју ћих
про пи са;

6) при пре ма об ја шње ња, упут ства и ин струк ци је за рад
Струч не слу жбе Фон да, у ци љу обез бје ђи ва ња је дин стве не
при мје не про пи са из обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња, ма тич не еви ден ци је и пра ће ња и еви ден ти ра ња
при хо да и рас хо да и имо ви не Фон да;

7) ко ор ди ни ра рад фи ли ја ла и вр ши над зор над њи хо -
вим ра дом у при мје ни про пи са из пен зиј ског и ин ва лид -
ског оси гу ра ња;

8) во ди при хо де на ра чу ну Фон да и од го ва ра ју ће књи -
го вод стве не еви ден ци је, те са чи ња ва пе ри о дич не об ра чу не
и за вр шни ра чун Фон да;

9) во ди по себ не еви ден ци је о из ми ре ним до при но си ма;

10)  вр ши по сло ве упра вља ња ква ли те том и про це си ма
стан дар ди за ци је;

11)  во ди по треб не еви ден ци је о имо ви ни Фон да;

12)  пра ти и ана ли зи ра кре та ње и раз вој пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња и пред ла же мје ре за ње го во уна -
пре ђи ва ње;
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13)  об ра чу на ва оба ве зе Ре пу бли ке пре ма Фон ду у сми -
слу чла на 158. За ко на;

14)  оба вља по сло ве ве за не за ин фор ма тич ку об ра ду
по да та ка;

15)  оба вља по сло ве ве за не за об ра ду и ис пла ту пен зи -
ја и дру гих при ма ња из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра -
ња;

16)  оба вља по сло ве ве за не за при мје ну ме ђу на род них
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу и дру гих спо ра зу ма;

17)  оба вља нор ма тив ну де лат ност за Фонд;

18)  оба вља по сло ве ин ве сти ци о ног ула га ња;

19)  вр ши на бав ке за по тре бе не сме та ног од ви ја ња про -
це са ра да;

20)  оба вља струч не и ад ми ни стра тив но-тех нич ке по -
сло ве у Фон ду;

21)  оба вља по сло ве ве за не за ста ти стич ка и дру га истра -
жи ва ња у обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

22)  вр ши за сту па ње Фон да пред над ле жним су до ви ма
и дру гим др жав ним ор га ни ма;

23)  оба вља по сло ве из обла сти ра да и за по шља ва ња за
по тре бе Фон да;

24)  оба вља по сло ве за шти те на ра ду и про тив по жар не
за шти те;

25)  оба вља по сло ве ин фор ми са ња оси гу ра ни ка и ко ри -
сни ка пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

26)  вр ши и дру ге по сло ве од ре ђе не За ко ном, Ста ту том
и дру гим ак ти ма ор га на Фон да.

Члан 28.

Фи ли ја ла Фон да:

1) спро во ди оси гу ра ње и рје ша ва о пра ви ма из пен зиј -
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња у пр вом сте пе ну при мје ном
до ма ћих про пи са и ме ђу др жав них уго во ра;

2) утвр ђу је пен зиј ски стаж, обез бје ђу је по дат ке о оси -
гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва и оба вља и дру ге по сло -
ве од зна ча ја за устро ја ва ње и во ђе ње ма тич не еви ден ци је
о оси гу ра ни ци ма, ко ри сни ци ма пра ва и упла ти о ци ма до -
при но са;

3) утвр ђу је ста тус оси гу ра ни ка у до бро вољ ном оси гу -
ра њу;

4) вр ши унос по да та ка о оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци -
ма пра ва;

5) пру жа прав ну по моћ оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма
пра ва из обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

6) вр ши об ра чун ис пла те пен зи ја и дру гих при ма ња ко -
ри сни ка пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и
дру гих тро шко ва ве за них за по сло ве Фон да;

7) до но си пр во сте пе на рје ше ња у ре гре сним по ступ ци -
ма;

8) оба вља књи го вод стве но-фи нан сиј ске по сло ве за по -
тре бе Фон да;

9) вр ши при ку пља ње и об ра ду ста ти стич ких по да та ка у
скла ду са про гра ми ма ста ти стич ких ис тра жи ва ња у Фон -
ду;

10) ра ди на по бољ ша њу дру штве ног стан дар да ко ри -
сни ка;

11) за сту па Фонд за под руч је фи ли ја ле, по овлашће њу
ди рек то ра Фон да;

12) во ди еви ден ци ју о имо ви ни Фон да и вр ши дру ге
по сло ве ве за не за за ко ни то ко ри шће ње те имо ви не на под -
руч ју фи ли ја ле;

13) во ди еви ден ци је из обла сти ра да и за по шља ва ња за
по тре бе фи ли ја ле;

14) оба вља по сло ве за шти те на ра ду и про тив по жар не
за шти те;

15) вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не За ко ном и оп штим
ак ти ма Фон да.

Члан 29.

По слов ни ца:

1) вр ши при јем и ком пле ти ра ње за хтје ва за оства ри ва -
ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња;

2) вр ши при јем за хтје ва и об ра ду по да та ка за утвр ђи ва -
ње ста ту са оси гу ра ни ка у до бро вољ ном оси гу ра њу; 

3) вр ши при јем и кон тро лу ре тро ак тив них при ја ва оси -
гу ра ња, од ја ва оси гу ра ња и про мје на у то ку оси гу ра ња, као
и кон тро лу по да та ка о пла та ма и ста жу оси гу ра ња за пе ри -
од за кључ но са 31. де цем бром 2009. го ди не;

4) пру жа струч ну по моћ оси гу ра ни ци ма, ко ри сни ци ма
пра ва и об ве зни ци ма упла те до при но са;

5) во ди еви ден ци ју о имо ви ни Фон да на свом под руч ју;

6) вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не дру гим оп штим ак -
ти ма Фон да и за кључ ци ма ор га на Фон да.

Члан 30.

Опис и на чин оба вља ња по сло ва у ор га ни за ци о ним
дије ло ви ма Струч не слу жбе Фон да, као и си сте ма ти за ци ја
и опис рад них мје ста, број из вр ши ла ца, усло ви за за сни ва -
ње ра да и за по шља ва ња у Фонду и дру гим пи та њи ма у ве -
зи са уну тра шњом ор га ни за ци јом утвр ђу ју се Пра вил ни -
ком о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них
мје ста.

V - ФИ НАН СИ РА ЊЕ И ФИ НАН СИЈ СКО ПО СЛО ВА ЊЕ

Члан 31.

Сред ства за оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња и рад Фон да обез бје ђу ју се из до при но -
са, сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке, до би ти Пен зиј ског ре зер -
вног фон да Ре пу бли ке Срп ске у скла ду са За ко ном, из да ва -
ња у за куп и про да је имо ви не Фон да, ка ма та на нов ча на
сред ства, услу га Струч не слу жбе Фон да, суб вен ци ја и до -
на ци ја и дру гих из во ра у скла ду са За ко ном.

Члан 32.

Сред ства за оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња и рад Фон да ко ри сте се за ис пла ту пен -
зи ја, тро шко ве ра да ор га на и Струч не слу жбе Фон да, на -
бав ку опре ме за рад Струч не слу жбе Фон да, из град њу и
одр жа ва ње по слов них обје ка та Фон да, тро шко ве ис пла те
пен зи ја, ин фор ми са ње, са рад њу са ме ди ји ма, по греб не
тро шко ве за умр лог ко ри сни ка пен зи је, као и за дру ге на -
мје не пред ви ђе не Пла ном ра да Фон да и Фи нан сиј ским
пла ном Фон да.

Члан 33.

(1) Сред ства по треб на за по је ди ну го ди ну и њи хов
распо ред утвр ђу ју се Фи нан сиј ским пла ном Фон да.

(2) Фи нан сиј ски план са др жи План при хо да и План
рас хо да за оба вља ње дје лат но сти Фон да.

(3) Фи нан сиј ски план до ста вља се ми ни стар ству над -
ле жном за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и ми ни стар -
ству над ле жном за по сло ве фи нан си ја. 

Члан 34.

Фи нан сиј ски план Фон да мо же се у то ку го ди не ми је -
ња ти ако се:

1) при хо ди не оства ру ју пре ма пла ну,

2) ука же по тре ба за из мје ну Пла на при хо да и рас хо да,

3) сред ства у окви ру пред ви ђе них из но са при хо да и
рас хо да ми је ња ју.

VI - ОСТВА РИ ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ПРА ВА

Члан 35.

(1) О пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
утвр ђи ва њу ста ту са оси гу ра ни ка у до бро вољ ном оси гу ра -
њу и утвр ђи ва њу пен зиј ског ста жа рје ша ва у пр вом сте пе -
ну фи ли ја ла на чи јем је под руч ју оси гу ра ник био по сљед -
њи пут оси гу ран. 

(2) Ако је од пре стан ка оси гу ра ња до по кре та ња по -
ступ ка про те кло 12 и ви ше мје се ци, о пра ву рје ша ва фи ли -
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ја ла на чи јем под руч ју ли це ко је под но си зах тјев за по кре -
та ње по ступ ка има пре би ва ли ште.

Члан 36.

Ка да у по ступ ку за оства ри ва ње пра ва на ста не су коб
над ле жно сти из ме ђу фи ли ја ла, су коб рје ша ва ди рек тор
Фон да.

Члан 37.

(1) Утвр ђи ва ње чи ње ни ца од зна ча ја за оства ри ва ње
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња по осно ву
ин ва лид но сти и оцје ну рад не спо соб но сти у пр вом и дру -
гом сте пе ну вр ше ор га ни вје шта че ња Фон да. 

(2) Уну тра шњи над зор над за ко ни то шћу ра да Фон да
вр ше над ле жно ми ни стар ство и управ на ин спек ци ја.

VII - ЈАВ НОСТ РА ДА ФОН ДА

Члан 38.

(1) Рад Фон да је ја ван.

(2) Јав ност ра да Фон да обез бје ђу је се оба вје шта ва њем
оси гу ра ни ка, ко ри сни ка пра ва и јав но сти о ра ду Фон да,
пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и web-saj ta Фон да
ПИО РС.

(3) Ин фор ма ци је о ра ду и по сло ва њу Фон да ме ди ји ма
мо гу да ти ди рек тор Фон да или дру го ли це по ње го вом
овла шће њу.

Члан 39.

Слу жбе ном тај ном сма тра ју се:

1. по да ци уне се ни у ма тич ну еви ден ци ју Фон да;

2. ме ди цин ски по да ци о здрав стве ном ста њу оси гу ра -
ни ка, ко ри сни ка и дру гих ли ца;

3. по да ци о чи ње ни ца ма чи ја је тај ност за шти ће на За -
ко ном.

VI II - ДО НО ШЕ ЊЕ СТА ТУ ТА 

Члан 40.

До но ше ње, од но сно из мје не и до пу не Ста ту та мо гу
пред ло жи ти: 

1. нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва Управ ног од бо ра
Фон да,

2. ди рек тор Фон да.

IX - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 41.

Фонд је ду жан ускла ди ти оп ште ак те са За ко ном и
овим ста ту том, и то: Пра вил ник о ра ду Фон да, Пра вил ник
о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста у Фон ду,
Ко декс по на ша ња за по сле них у Фон ду за пен зиј ско и ин ва -
лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке Срп ске, Пра вил ник о за шти -
ти на ра ду, Пра вил ник о за шти ти од по жа ра, Пра вил ник о
ра чу но вод ству и ра чу но вод стве ним по ли ти ка ма, Пра вил -
ник о на бав ци ро бе, вр ше њу услу га и усту па њу ра до ва у
Фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке
Срп ске, Пра вил ник о ра ду уну тра шње кон тро ле, Пра вил -
ник о кан це ла риј ском и ар хив ском по сло ва њу Фон да, Пра -
вил ник о рје ша ва њу стам бе них по тре ба рад ни ка Фон да и
ко ри сни ка пра ва из пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња,
Пра вил ник о ди сци плин ској и ма те ри јал ној од го вор но сти
за по сле них у Фон ду, као и све дру ге оп ште ак те Фон да у
ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог ста ту та.

Члан 42.

Да ном сту па ња на сна гу овог ста ту та пре ста је да ва жи
Ста тут Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
68/03, 67/04, 85/07, 105/07, 27/10 и 128/11).

Члан 43.

Овај ста тут сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња Од лу ке Вла де Ре пу бли ке Срп ске о да ва њу са гла сно -
сти на Ста тут Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње

Ре пу бли ке Срп ске и исти се об ја вљу је у “Слу жбе ном гла -
сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 731-4/12 Предсједник
29. фебруара 2012. го ди не Управног одбора,
Бијељина Ми ло рад Со ла ко вић, с.р.

Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку 
Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 4. став 2. тач ка ж, а у ве зи са чла ном 7.
За ко на о га су (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
86/07) и чла на 33. став 1. тач ка г. По слов ни ка о ра ду Ре гу ла -
тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/10), Ре гу ла тор на ко ми -
си ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске, на 42. ре дов ној сјед -
ни ци, одр жа ној 18. априла 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ТА РИФ НЕ СТА ВО ВЕ 
ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ ДИ СТРИ БУ ТИВ НОГ СИ СТЕ МА 
ПРИ РОД НОГ ГА СА И НА ТА РИФ НЕ СТА ВО ВЕ ЗА 

СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊА ТА РИФ НИХ КУ ПА ЦА 
ПРИ РОД НИМ ГА СОМ

1. Да је се саглaсност на та риф не ста во ве за ко ри шће ње
ди стри бу тив ног си сте ма при род ног га са и на та риф не ста -
во ве за снаб ди је ва ња та риф них ку па ца при род ним га сом,
са по чет ком при мје не 1. јуна 2012. го ди не, пре ма За хтје ву
за одо бре ње та риф них ста во ва за ко ри шће ње ди стри бу тив -
ног си сте ма при род ног га са, број: 01-611/11, од 4. новем-
бра 2011. го ди не и За хтје ву за одо бре ње та риф них ста во ва
за снаб ди је ва ње та риф них ку па ца при род ним га сом у Ре -
пу бли ци Срп ској, број: 01-612/11, од 4. новембра 2011. го -
ди не, предузећa АД “Звор ник-стан” Звор ник.

2. Пред у зе ће АД “Звор ник-стан” Звор ник из ра ђу је и
об ја вљу је акт о одо бре ним та риф ним ста во ви ма, пре ма за -
хтје ви ма из тач ке 1. дис по зи ти ва ово га рје ше ња у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

3. Ово рје ше ње је ко нач но и сту па на сна гу да ном до -
но ше ња, а дис по зи тив овог рје ше ња об ја вљу је се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

На по ме на: Ком плет но рје ше ње са обра зло же њем обја -
вље но је на ин тер нет стра ни ци РЕРС-а: www.re ers.bа, а
увид у Рје ше ње мо же се из вр ши ти и у слу жбе ним про сто -
ри ја ма РЕРС-а, у Тре би њу, Ул. срп ска број 2

Број: 01-611-21/11
18. апри ла 2012. го ди не Пред сјед ник,
Тре би ње Ми лен ко Чо ко ри ло, с.р.

Цен тар за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи

На осно ву чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), чла на 28. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 117/11), чла на 28. став 1.
Уред бе о на че ли ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју
рад них мје ста у ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09 и 105/11), чла -
на 9. Уред бе о ка те го ри ја ма и зва њи ма др жав них слу жбе ни ка
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11)
и чланa 10. Уред бе о рад ним мје сти ма на мје ште ни ка (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), ди рек тор
Цен тра за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи, уз са гла сност Вла -
де Ре пу бли ке Срп ске,  д о н о с и

П РА  В И Л  Н И К

О УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И 
СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЈЕ СТА У ЦЕН ТРУ ЗА

ПРУ ЖА ЊЕ БЕС ПЛАТ НЕ ПРАВ НЕ ПО МО ЋИ

I - ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се ор га ни за ци ја и си сте ма ти за ци -
ја рад них мје ста Цен тра за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи (у
да љем тек сту: Цен тар), а са сто ји се од:
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- уну тра шње ор га ни за ци је (ор га ни за ци о не је ди ни це, њи хов
дје ло круг и ме ђу соб ни од но си),

- си сте ма ти за ци је рад них мје ста (уку пан број рад них мје ста
др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка, на зи ви рад них мје ста,
опис по сло ва рад них мје ста са ка те го ри ја ма и зва њи ма за др жав -
не слу жбе ни ке, од но сно рад них мје ста на мје ште ни ка, по тре бан
број др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка за сва ко рад но мје сто
и по себ ни усло ви за за сни ва ње рад ног од но са) и

- ор га ни за ци о ног ди ја гра ма (ше мат ски при каз од но са из ме ђу
основ них и основ них са уну тра шњим ор га ни за ци о ним је ди ни ца -
ма).

Члан 2.

(1) Уну тра шња ор га ни за ци ја Цен тра и на чин ра да уре ђу ју се
та ко да се обез би је ди за ко ни то, струч но, бла го вре ме но, ефи ка сно
и јав но оба вља ње по сло ва.

(2) Уну тра шња ор га ни за ци ја и по дје ла по сло ва тре ба да
обезби је ди пот пу но ко ри шће ње њи хо вих струч них и дру гих рад -
них спо соб но сти, ко ор ди на ци ју у ра ду, ефи ка сно ру ко во ђе ње ор -
га ни за ци о ним је ди ни ца ма, као и стал ни над зор над оба вља њем
по сло ва.

II - ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЦЕН ТРА

Члан 3.

По сло ви из дје ло кру га Цен тра утвр ђе ни су За ко ном о ре пу -
блич кој упра ви и оба вља ју се у основ ним и уну тра шњим ор га ни -
за ци о ним је ди ни ца ма.

Основ не ор га ни за ци о не је ди ни це су:

(1) Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи:

а) Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди ште Ба -
ња Лу ка,

б) Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди ште
Источ но Са ра је во,

в) Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди ште Тре -
би ње,

г) Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди ште
Бије љи на,

д) Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди ште До -
бој;

(2) Уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це су:

а) Од сјек за фи нан си је и ра чу но вод ство,

б) Од сјек за прав не и оп ште по сло ве.

Члан 4.

(1) Сје ди ште Цен тра је у Ба њој Лу ци.

(2) Цен тром ру ко во ди ди рек тор.

(3) Ра дом сек то ра ру ко во ди по моћ ник ди рек то ра Цен тра.

(4) Ра дом Од сје ка ру ко во ди ру ко во ди лац од сје ка.

III - НА ЧИН РА ДА У ЦЕН ТРУ

Члан 5.

(1) За раз ма тра ње струч них и дру гих пи та ња у ве зи са из вр ше -
њем по сло ва и за да та ка Цен тра обра зу је се струч ни колегијум, као
са вје то дав но ти је ло ди рек то ра (у да љем тек сту: колегијум).

(2) Колегијум са чи ња ва ју: ди рек тор, за мје ник ди рек то ра, по -
моћ ни ци, а по по тре би струч ни са вјет ни ци и ру ко во ди о ци од сје ка.

(3) Колегијум се, по пра ви лу, одр жа ва тро мје сеч но, а по по -
тре би и мје сеч но.

(4) Колегијум са зи ва и ње го вим ра дом ру ко во ди ди рек тор.

(5) Ди рек тор мо же за тра жи ти и ми шље ње и при је дло ге
колегијума о свим ва жни јим пи та њи ма из дје ло кру га ра да Цен тра.

IV - НАД ЛЕ ЖНОСТ ЦЕН ТРА

Члан 6.

Цен тар оба вља струч не и дру ге по сло ве ко ји се од но се на пру -
жа ње бес плат не прав не по мо ћи, за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма, са чи ња ва ју апе ла ци је,
пру жа ју прав ну по моћ у по ступ ци ма мир ног рје ша ва ња спо ро ва
(ме ди ја ци ја), пру жа оп ште ин фор ма ци је о пра ви ма и оба ве за ма,
да је прав не са вје те и по моћ у по пу ња ва њу обра за ца свим ли ци ма
без об зи ра на њи хов ма те ри јал ни ста тус, ус по ста вља стан дар де за
ква ли тет но пру жа ње прав не по мо ћи, ве ри фи ку је ли сту су бје ка та
за пру жа ње прав не по мо ћи, од лу чу је о до дје ли бес плат не прав не
по мо ћи, об ја вљу је пу бли ка ци је, уре ђу је веб стра ни цу, при ку пља

по дат ке по треб не за од лу чи ва ње о пра ву на бес плат ну прав ну по -
моћ ко ри сни ку, вр ши еду ка ци ју су бје ка та овла шће них за пру жа ње
бес плат не прав не по мо ћи и из ра да бу џет ског за хтје ва Цен тра, као
бу џет ског ко ри сни ка.

V - ПЛА НИ РА ЊЕ РА ДА ЦЕН ТРА

Члан 7.

(1) Про грам и план ра да до но си ди рек тор до кра ја те ку ће го -
ди не за на ред ну ка лен дар ску го ди ну. Исти се мо же ми је ња ти или
дје ли мич но до пу ња ва ти, ако се ми је ња ју по је ди ни за да ци или по -
сло ви или се по ста вља ју но ви.

(2) Про грам ра да тре ба да обез би је ди пра во вре ме но и дје ло -
твор но пла ни ра ње и спрово ђе ње ак тив но сти у скла ду са одо бре -
ним бу џе том.

VI - ОСТВА РИ ВА ЊЕ ЈАВ НО СТИ У РА ДУ ЦЕН ТРА

Члан 8.

(1) Рад Цен тра је ја ван.

(2) Цен тар се ста ра о при мје ни на че ла јав но сти у ра ду у скла -
ду са За ко ном о сло бо ди при сту па ин фор ма ци ја ма.

Члан 9.

У ци љу оства ри ва ња јав но сти ра да Цен тра одр жа ва ју се кон -
фе рен ци је за штам пу, ин тер вјуи и дру ги об ли ци са рад ње са пред -
став ни ци ма сред ста ва ин фор ми са ња.

Члан 10.

(1) Јав не из ја ве за до ма ћа и стра на сред ства ин фор ми са ња мо -
гу у име Цен тра не по сред но да ва ти ди рек тор и за мје ник ди рек то -
ра уз са гла сност ди рек то ра.

(2) Дру ги за по сле ни мо гу да ва ти јав не из ја ве у име Цен тра, а
на осно ву одо бре ња ди рек то ра, при др жа ва ју ћи се ко дек са о јав ном
ин фор ми са њу.

VII - ИЗ ВЈЕ ШТАЈ О РА ДУ

Члан 11.

Цен тар је у оба ве зи да јед ном го ди шње до ста ви Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске из вје штај о ра ду и ста њу у сво јој обла сти.

VI II - ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ У ЦЕН ТРУ И ЊИ ХОВ
ДЈЕ ЛО КРУГ РА ДА

Члан 12.

8.1. Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи

У окви ру Сек то ра за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи оба -
вља ју се струч ни и дру ги по сло ви ко ји се од но се на пру жа ње
бесплат не прав не по мо ћи, за сту па ју фи зич ка ли ца ко ја сти чу ста -
тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се во -
де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма, са чи ња вају апе ла ци је, пру -
жају прав ну по моћ у по ступ ци ма мир ног рје ша ва ња спо ро ва (ме -
ди ја ци ја), ус по ста вља ју стан дар ди за ква ли тет но пру жа ње бес -
плат не прав не по мо ћи, ве ри фи ку ју ли сте су бје ка та за пру жа ње
прав не по мо ћи, од лу чу ју о до дје ли бес плат не прав не по мо ћи, пру -
жа ју прав ни са вје ти и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра, да ју оп -
ште ин фор ма ци је о пра ви ма и оба ве за ма, при ку пља ју сви по да ци
по треб ни за од лу чи ва ње о пра ву на бес плат ну прав ну по моћ ко ри -
сни ка.

Члан 13.

8.2. Од сјек за фи нан си је и ра чу но вод ство

Од сјек за фи нан си је и ра чу но вод ство ста ра се о за ко ни том, на -
мјен ском и план ском тро ше њу фи нан сиј ских сред ста ва Цен тра,
ана ли зи ра тро шко ве, пра ти за јед но са Ми ни стар ством фи нан си ја -
Сек тор за тре зор ре а ли за ци ју бу џе та Цен тра, ор га ни зу је не по -
сред но спро во ђе ње про пи са из обла сти фи нан сиј ског по сло ва ња,
вр ши ли кви ди ра ње фи нан сиј ске до ку мен та ци је при је ис пла те, ор -
га ни зу је из вр ше ње нај сло же ни јих фи нан сиј ско-ма те ри јал них по -
сло ва у ве зи са обез бје ђе њем и рас по ла га њем бу џет ских сред ста -
ва, да је на ло ге за књи же ње фи нан сиј ско и ма те ри јал но-књи го вод -
стве не до ку мен та ци је, вр ши об ра чун амор ти за ци је, при пре ма
при је дло ге бу џе та, обез бје ђу је сред ства у са рад њи са Вла дом Ре -
пу бли ке Срп ске за из ра ду до ку ме на та стра те ги је раз во ја, оба вља
по сло ве при ба вља ња ста ти стич ких по да та ка о ста њу у свим сек -
то ри ма.

8.3. Од сјек за прав не и оп ште по сло ве

Од сјек за прав не и оп ште по сло ве оба вља по сло ве нор ма тив -
не дје лат но сти ко ји се од но се на из ра ду и при пре му ин тер них пра -
вил ни ка и оп штих ака та из над ле жно сти Цен тра, при пре ма план
еду ка ци је др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка у Цен тру, при -
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пре ма рје ше ња у ве зи са оцје њи ва њем ра да др жав них слу жбе ни ка
и на мје ште ни ка, во ди еви ден ци ју ка дро ва и при пре ма по дат ке за
си стем ску об ра ду по да та ка, при пре ма при је дло ге рје ше ња из рад -
них од но са, оба вља ак тив но сти у ве зи са ди сци плин ским по ступ -
ци ма за по сле них, уче ству је у при пре ми по сту па ка јав них на бав ки,
пра ти прав не про пи се, при ку пља и ана ли зи ра по дат ке ве за но за
људ ске ре сур се, во ди Цен трал ни ре ги стар ка дро ва, пра ти за кон ске
про пи се, при пре ма ка дров ски план, вр ши при ја ву по тре бе за рад -
ни ком и до ста вља из вје штај о за сни ва њу рад ног од но са, оба вља и
дру ге струч не по сло ве у ве зи са нор ма тив ном дје лат но сти Цен тра.

IX - СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА РАД НИХ МЈЕ СТА

Члан 14.

9.1. Ди рек тор Цен тра

Опис по сло ва:

а) ру ко во ди ра дом Цен тра,

б) до но си про грам и план ра да Цен тра,

в) вр ши нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Цен тра, ко ји зах -
ти је ва ју по себ ну струч ност, са мо стал ност и од го вор ност у ра ду,

г) рас по ре ђу је по сло ве на ор га ни за ци о не је ди ни це у окви ру
Цен тра и ко ор ди ни ра рад истих,

д) ста ра се за за ко ни то и бла го вре ме но оба вља ње по сло ва,

ђ) пру жа нео п ход ну струч ну по моћ за оба вља ње нај сло же ни -
јих по сло ва из дје ло кру га ра да Цен тра,

е) до но си Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма -
ти за ци ји рад них мје ста, те дру ге оп ште ак те по треб не за рад Цен -
тра,

ж) пред ла же мје ре за по бољ ша ње ста ња у обла сти Цен тра,

з) оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном.

За свој рад од го ва ра Ми ни стру прав де.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, од то га нај ма ње дви је го ди не на прав ним по сло ви ма
на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, пр ва
ка те го ри ја.

Члан 15.

9.2. За мје ник ди рек то ра

Опис по сло ва:

а) оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га ра да Цен тра,

б) за мје њу је ди рек то ра у ње го вој од сут но сти,

в) по на ло гу ди рек то ра ор га ни зу је колегијум,

г) ста ра се за за ко ни то и бла го вре ме но оба вља ње по сло ва из
дје ло кру га ор га ни за ци о них је ди ни ца,

д) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра,

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, од то га нај ма ње дви је го ди не на прав ним по сло ви ма
на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, дру га
ка те го ри ја.

X - ОСНОВ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ

10.1. Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди -
ште Ба ња Лу ка

Члан 16.

10.1.1. По моћ ник ди рек то ра за пру жа ње бес плат не прав не
по мо ћи сје ди ште Ба ња Лу ка

Опис по сло ва:

а) ру ко во ди ра дом Сек то ра и ор га ни зу је рад ор га ни за ци о не је -
ди ни це,

б) пра ти про пи се ко ји се од но се на дје ло круг ра да Цен тра и
да је струч на об ја шње ња у по гле ду при мје не про пи са,

в) оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Сек то ра,

г) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

д) од лу чу је о до дје ли бес плат не прав не по мо ћи,

ђ) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

е) пред ла же план ра да Сек то ра,

ж) од ре ђу је и вр ши кон тро лу ра да струч них са вјет ни ка,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, од то га нај ма ње дви је го ди не на прав ним по сло ви ма
на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, дру га
ка те го ри ја.

Члан 17.

10.1.2. Струч ни са вјет ник

Опис по сло ва:

а) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

б) са чи ња ва апе ла ци је, пру жа прав ну по моћ у по ступ ци ма
мир ног рје ша ва ња спо ро ва (ме ди ја ци ја),

в) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

г) пру жа прав не са вје те, да је оп ште ин фор ма ци је о пра ви ма и
оба ве за ма и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

д) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ђ) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 4

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства на прав ним по сло ви -
ма на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по ло жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је,

д) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, че твр -
та ка те го ри ја.

Члан 18.

10.1.3. Ви ши струч ни са рад ник за пру жа ње прав не по мо ћи

Опис по сло ва:

а) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

б) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

в) да је ин фор ма ци је о бес плат ној прав ној по мо ћи,

г) во ди еви ден ци ју о пру жа њу бес плат не прав не по мо ћи,

д) при ку пља све по дат ке по треб не за од лу чи ва ња о пра ву за
бес плат ну прав ну по моћ ко ри сни ку,

ђ) по ма же у при пре ми пред ме та за за сту па ње пред су дом,

е) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ж) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:
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а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, ше ста
ка те го ри ја, дру гог зва ња.

10.2. Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди -
ште Ис точ но Са ра је во

Члан 19.

10.2.1. По моћ ник ди рек то ра за пру жа ње бес плат не прав не
по мо ћи сје ди ште Ис точ но Са ра је во

Опис по сло ва:

а) ру ко во ди ра дом Сек то ра и ор га ни зу је рад ор га ни за ци о не је -
ди ни це,

б) пра ти про пи се ко ји се од но се на дје ло круг ра да Цен тра и
да је струч на об ја шње ња у по гле ду при мје не про пи са,

в) оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Сек то ра,

г) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

д) од лу чу је о до дје ли бес плат не прав не по мо ћи,

ђ) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

е) пред ла же план ра да Сек то ра,

ж) од ре ђу је и вр ши кон тро лу ра да струч них са вјет ни ка,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, од то га нај ма ње дви је го ди не на прав ним по сло ви ма
на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, дру га
ка те го ри ја.

Члан 20.

10.2.2. Струч ни са вјет ник

Опис по сло ва:

а) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

б) са чи ња ва апе ла ци је, пру жа прав ну по моћ у по ступ ци ма
мир ног рје ша ва ња спо ро ва (ме ди ја ци ја),

в) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

г) пру жа прав не са вје те, да је оп ште ин фор ма ци је о пра ви ма и
оба ве за ма и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

д) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ђ) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства на прав ним по сло ви -
ма на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по ло жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је,

д) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, че твр -
та ка те го ри ја.

Члан 21.

10.2.3. Ви ши струч ни са рад ник за пру жа ње прав не по мо ћи

Опис по сло ва:

а) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

б) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

в) да је ин фор ма ци је о бес плат ној прав ној по мо ћи,

г) во ди еви ден ци ју о пру жа њу бес плат не прав не по мо ћи,

д) при ку пља све по дат ке по треб не за од лу чи ва ња о пра ву за
бес плат ну прав ну по моћ ко ри сни ку,

ђ) по ма же у при пре ми пред ме та за за сту па ње пред су дом,

е) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ж) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, ше ста
ка те го ри ја, дру гог зва ња.

Члан 22.

10.2.4. Ре фе рент за кан це ла риј ско по сло ва ње

Опис по сло ва:

а) при ма ње, отва ра ње, пре гле да ње и рас по ре ђи ва ње под не са -
ка упу ће них Цен тру,

б) за во ђе ње ака та и до ста вља ње у рад на осно ву Уред бе о кан -
це ла риј ском по сло ва њу и Упут ства о спро во ђе њу уред бе о кан це -
ла риј ском по сло ва њу,

в) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та,

г) кла си фи ко ва ње под не са ка,

д) от пре ма под не са ка и дру гих пи сме на,

ђ) вр ши еви ден ти ра ње у ар хив ску књи гу,

е) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та, раз во ђе ње
као и кла си фи ко ва ње до ку мен тар ног ма те ри ја ла на осно ву Пра -
вил ни ка о ар хи ви ра њу,

ж) во ди ар хи ву,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) IV сте пен струч не спре ме, управ на шко ла, гим на зи ја, еко -
ном ска, тех нич ка шко ла,

б) нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

в) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру сред ње струч не спре ме.

10.3. Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди -
ште Тре би ње

Члан 23.

10.3.1. По моћ ник ди рек то ра за пру жа ње бес плат не прав не
по мо ћи сје ди ште Тре би ње

Опис по сло ва:

а) ру ко во ди ра дом Сек то ра и ор га ни зу је рад ор га ни за ци о не је -
ди ни це,

б) пра ти про пи се ко ји се од но се на дје ло круг ра да Цен тра и
да је струч на об ја шње ња у по гле ду при мје не про пи са,

в) оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Сек то ра,

г) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

д) од лу чу је о до дје ли бес плат не прав не по мо ћи,

ђ) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

е) пред ла же план ра да сек то ра,
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ж) од ре ђу је и вр ши кон тро лу ра да струч них са вјет ни ка,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, од то га нај ма ње дви је го ди не на прав ним по сло ви ма
на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, дру га
ка те го ри ја.

Члан 24.

10.3.2. Струч ни са вјет ник

Опис по сло ва:

а) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

б) са чи ња ва апе ла ци је, пру жа прав ну по моћ у по ступ ци ма
мир ног рје ша ва ња спо ро ва (ме ди ја ци ја),

в) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

г) пру жа прав не са вје те, да је оп ште ин фор ма ци је о пра ви ма и
оба ве за ма и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

д) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ђ) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства на прав ним по сло ви -
ма на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по ло жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је,

д) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, че твр -
та ка те го ри ја.

Члан 25.

10.3.3. Ви ши струч ни са рад ник за пру жа ње прав не по мо ћи

Опис по сло ва:

а) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

б) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

в) да је ин фор ма ци је о бес плат ној прав ној по мо ћи,

г) во ди еви ден ци ју о пру жа њу бес плат не прав не по мо ћи,

д) при ку пља све по дат ке по треб не за од лу чи ва ња о пра ву за
бес плат ну прав ну по моћ ко ри сни ку,

ђ) по ма же у при пре ми пред ме та за за сту па ње пред су дом,

е) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ж) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, ше ста
ка те го ри ја, дру гог зва ња.

Члан 26.

10.3.4. Ре фе рент за кан це ла риј ско по сло ва ње

Опис по сло ва:

а) при ма ње, отва ра ње, пре гле да ње и рас по ре ђи ва ње под не са -
ка упу ће них Цен тру,

б) за во ђе ње ака та и до ста вља ње у рад на осно ву Уред бе о кан -
це ла риј ском по сло ва њу и Упут ства о спро во ђе њу уред бе о кан це -
ла риј ском по сло ва њу,

в) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та,

г) кла си фи ко ва ње под не са ка,

д) от пре ма под не са ка и дру гих пи сме на,

ђ) вр ши еви ден ти ра ње у ар хив ску књи гу,

е) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та, раз во ђе ње
као и кла си фи ко ва ње до ку мен тар ног ма те ри ја ла на осно ву Пра -
вил ни ка о ар хи ви ра њу,

ж) во ди ар хи ву,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) IV сте пен струч не спре ме, управ на шко ла, гим на зи ја, еко -
ном ска, тех нич ка шко ла,

б) нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

в) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру сред ње струч не спре ме.

10.4. Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди -
ште Би је љи на

Члан 27.

10.4.1. По моћ ник ди рек то ра за пру жа ње бес плат не прав не
по мо ћи сје ди ште Би је љи на

Опис по сло ва:

а) ру ко во ди ра дом сек то ра и ор га ни зу је рад ор га ни за ци о не је -
ди ни це,

б) пра ти про пи се ко ји се од но се на дје ло круг ра да Цен тра и
да је струч на об ја шње ња у по гле ду при мје не про пи са,

в) оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Сек то ра,

г) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

д) од лу чу је о до дје ли бес плат не прав не по мо ћи,

ђ) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

е) пред ла же план ра да Сек то ра,

ж) од ре ђу је и вр ши кон тро лу ра да струч них са вјет ни ка,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, од то га нај ма ње дви је го ди не на прав ним по сло ви ма
на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, дру га
ка те го ри је.

Члан 28.

10.4.2. Струч ни са вјет ник

Опис по сло ва:

а) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

б) са чи ња ва апе ла ци је, пру жа прав ну по моћ у по ступ ци ма
мир ног рје ша ва ња спо ро ва (ме ди ја ци ја),

в) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

г) пру жа прав не са вје те, да је оп ште ин фор ма ци је о пра ви ма и
оба ве за ма и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

д) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ђ) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.
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Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства на прав ним по сло ви -
ма на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по ло жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је,

д) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, че твр -
та ка те го ри ја.

Члан 29.

10.4.3. Ви ши струч ни са рад ник за пру жа ње прав не по мо ћи

Опис по сло ва:

а) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

б) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

в) да је ин фор ма ци је о бес плат ној прав ној по мо ћи,

г) во ди еви ден ци ју о пру жа њу бес плат не прав не по мо ћи,

д) при ку пља све по дат ке по треб не за од лу чи ва ња о пра ву за
бес плат ну прав ну по моћ ко ри сни ку,

ђ) по ма же у при пре ми пред ме та за за сту па ње пред су дом,

е) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ж) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, ше ста
ка те го ри ја, дру гог зва ња.

Члан 30.

10.4.4. Ре фе рент за кан це ла риј ско по сло ва ње

Опис по сло ва:

а) при ма ње, отва ра ње, пре гле да ње и рас по ре ђи ва ње под не са -
ка упу ће них Цен тру,

б) за во ђе ње ака та и до ста вља ње у рад на осно ву Уред бе о кан -
це ла риј ском по сло ва њу и Упут ства о спро во ђе њу уред бе о кан це -
ла риј ском по сло ва њу,

в) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та,

г) кла си фи ко ва ње под не са ка,

д) от пре ма под не са ка и дру гих пи сме на,

ђ) вр ши еви ден ти ра ње у ар хив ску књи гу,

е) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та, раз во ђе ње
као и кла си фи ко ва ње до ку мен тар ног ма те ри ја ла на осно ву Пра -
вил ни ка о ар хи ви ра њу,

ж) во ди ар хи ву,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ку ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) IV сте пен струч не спре ме, управ на шко ла, гим на зи ја, еко -
ном ска, тех нич ка шко ла,

б) нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

в) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру сред ње струч не спре ме.

10.5. Сек тор за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи сје ди -
ште До бој

Члан 31.

10.5.1. По моћ ник ди рек то ра за пру жа ње бес плат не прав не
по мо ћи сје ди ште До бој

Опис по сло ва:

а) ру ко во ди ра дом Сек то ра и ор га ни зу је рад ор га ни за ци о не је -
ди ни це,

б) пра ти про пи се ко ји се од но се на дје ло круг ра да Цен тра и
да је струч на об ја шње ња у по гле ду при мје не про пи са,

в) оба вља нај сло же ни је по сло ве из дје ло кру га Сек то ра,

г) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

д) од лу чу је о до дје ли бес плат не прав не по мо ћи,

ђ) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

е) пред ла же план ра да Сек то ра,

ж) од ре ђу је и вр ши кон тро лу ра да струч них са вјет ни ка,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња, од то га нај ма ње дви је го ди не на прав ним по сло ви ма
на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та.

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, дру га
ка те го ри ја.

Члан 32.

10.5.2. Струч ни са вјет ник

Опис по сло ва:

а) оба вља струч не по сло ве и за сту па фи зич ка ли ца ко ја сти чу
ста тус ко ри сни ка бес плат не прав не по мо ћи у по ступ ци ма ко ји се
во де пред су до ви ма и дру гим ор га ни ма,

б) са чи ња ва апе ла ци је, пру жа прав ну по моћ у по ступ ци ма
мир ног рје ша ва ња спо ро ва (ме ди ја ци ја),

в) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

г) пру жа прав не са вје те, да је оп ште ин фор ма ци је о пра ви ма и
оба ве за ма и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

д) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ђ) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен пра во суд ни ис пит,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства на прав ним по сло ви -
ма на кон по ло же ног пра во суд ног ис пи та,

г) по ло жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је,

д) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, че твр -
та ка те го ри ја.

Члан 33.

10.5.3. Ви ши струч ни са рад ник за пру жа ње прав не по мо ћи

Опис по сло ва:

а) при пре ма ли сте су бје ка та за пру жа ње прав не по мо ћи,

б) пру жа прав не са вје те и по моћ при по пу ња ва њу фор му ла ра,

в) да је ин фор ма ци је о бес плат ној прав ној по мо ћи,

г) во ди еви ден ци ју о пру жа њу бес плат не прав не по мо ћи,

д) при ку пља све по дат ке по треб не за од лу чи ва ња о пра ву за
бес плат ну прав ну по моћ ко ри сни ку,

ђ) по ма же у при пре ми пред ме та за за сту па ње пред су дом,

е) под но си мје сеч не из вје шта је о свом ра ду по моћ ни ку ди рек -
то ра,

ж) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:
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а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, ше ста
ка те го ри ја, дру гог зва ња.

Члан 34.

10.5.4. Ре фе рент за кан це ла риј ско по сло ва ње

Опис по сло ва:

а) при ма ње, отва ра ње, пре гле да ње и рас по ре ђи ва ње под не са -
ка упу ће них Цен тру,

б) за во ђе ње ака та и до ста вља ње у рад на осно ву Уред бе о кан -
це ла риј ском по сло ва њу и Упут ства о спро во ђе њу уред бе о кан це -
ла риј ском по сло ва њу,

в) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та,

г) кла си фи ко ва ње под не са ка,

д) от пре ма под не са ка и дру гих пи сме на,

ђ) вр ши еви ден ти ра ње у ар хив ску књи гу,

е) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та, раз во ђе ње
као и кла си фи ко ва ње до ку мен тар ног ма те ри ја ла на осно ву Пра -
вил ни ка о ар хи ви ра њу,

ж) во ди ар хи ву,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу по моћ ни ка ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра по моћ ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) IV сте пен струч не спре ме, управ на шко ла, гим на зи ја, еко -
ном ска, тех нич ка шко ла,

б) нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

в) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру сред ње струч не спре ме.

Уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це

10.6. Од сјек за фи нан си је и ра чу но вод ство

Члан 35.

10.6.1. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва:

а) ру ко во ди ра дом Од сје ка,

б) при пре ма из ра ду до ку ме на та стра те ги је раз во ја Цен тра,

в) ста ра се о за ко ни том, на мјен ском и план ском тро ше њу
распо ло жи вих фи нан сиј ских сред ста ва Цен тра,

г) ана ли зи ра тро шко ве Цен тра,

д) кон так ти ра Ми ни стар ство фи нан си ја - Сек тор за тре зор у
ве зи са ре а ли за ци јом бу џе та,

ђ) ор га ни зу је не по сред но спро во ђе ње про пи са из обла сти фи -
нан сиј ског по сло ва ња Цен тра,

е) вр ши ли кви ди ра ње фи нан сиј ске до ку мен та ци је при је
испла те,

ж) са чи ња ва на цр те при је дло га пред ра чу на сред ста ва,

з) ор га ни зу је из вр ше ње нај сло же ни јих фи нан сиј ско-ма те ри -
јал них по сло ва у ве зи са обез бје ђе њем и рас по ла га њем бу џет ских
сред ста ва,

и) да је на ло ге за књи же ње фи нан сиј ске и ма те ри јал но-књи го -
вод стве не до ку мен та ци је,

ј) да је на ло ге за књи же ње утвр ђе них раз ли ка по по пи су сред -
ста ва,

к) вр ши об ра чун амор ти за ци је и ре ва ло ри за ци је,

л) вр ши кон тро лу и срав ња ва ње са по моћ ним еви ден ци ја ма,

љ) ста ра се о из ра ди пе ри о дич них об ра чу на и за вр шног ра чу -
на Цен та ра,

м) при пре ма на црт бу џе та Цен тра за на ред ну го ди ну,

н) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - еко ном ски фа кул тет,

б) по ло же ни ис пит за цер ти фи ко ва ног ра чу но во ђу,

в) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру ви со ке струч не спре ме.

Члан 36.

10.6.2. Ре фе рент за фи нан сиј ско-књи го вод стве не по сло ве

Опис по сло ва:

а) ста ра се о во ђе њу еви ден ци ја о основ ним сред стви ма, ин -
вен та ру и до ку мен та ци ји ко ја се од но си на имо ви ну Цен тра,

б) оба вља књи же ње фи нан сиј ске до ку мен та ци је у глав ној
књи зи Тре зо ра и у по моћ ним еви ден ци ја ма,

в) во ди бла гај нич ко по сло ва ње,

г) вр ши об ра чун и до ста ву Тре зо ру на ло га за ис пла ту пла та,

д) еви ден ти ра тро шко ве го ри ва и пут не на ло ге и вр ши ис пла -
ту ли квид не фи нан сиј ске до ку мен та ци је,

ђ) вр ши об ра чун и срав ња ва ње са По ре ском упра вом по ре -
ских при ја ва за за по сле не и спољ не са рад ни ке,

е) вр ши по пу ња ва ње М-4 обра за ца,

ж) вр ши и дру ге струч не по сло ве по на ло гу ру ко во ди о ца Од -
сје ка,

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) IV сте пен струч не спре ме, еко ном ска шко ла, гим на зи ја,

б) нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

в) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру сред ње струч не спре ме.

10.7. Од сјек за прав не и оп ште по сло ве

Члан 37.

10.7.1. Ру ко во ди лац Од сје ка

Опис по сло ва:

а) ру ко во ди ра дом Од сје ка,

б) при пре ма план еду ка ци је за по сле них у Цен тру,

в) при пре ма рје ше ња о пра ви ма и ду жно сти ма др жав них слу -
жбе ни ка и на мје ште ни ка,

г) при ку пља и ана ли зи ра по дат ке ве за не за људ ске ре сур се,

д) вр ши при пре му ка дров ског пла на,

ђ) при пре ма рје ше ња за оцје њи ва ње ра да др жав них слу жбе -
ни ка и на мје ште ни ка,

е) во ди при прем не ак тив но сти у ве зи са ди сци плин ским по -
ступ ком за по сле них,

ж) во ди цен трал ни ре ги стар ка дро ва,

з) до ста вља из вје штај о за сни ва њу рад ног од но са и при ја ву
по тре бе за рад ни ком,

и) вр ши при ја ву и од ја ву рад ни ка код над ле жних слу жби,

ј) вр ши и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра и по моћ ни ка.

За свој рад од го ва ра ди рек то ру и за мје ни ку ди рек то ра.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) нај ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

в) по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, пе та
ка те го ри ја.

Члан 38.

10.7.2. Ви ши струч ни са рад ник за прав не и оп ште по сло ве

Опис по сло ва:
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а) оба вља по сло ве нор ма тив не дје лат но сти ко ји се од но се на
при пре му и из ра ду ин тер них пра вил ни ка из над ле жно сти Цен тра,

б) огла ша ва сло бод на рад на мје ста уко ли ко се ра ди о мје сти -
ма на мје ште ни ка,

в) при пре ма рје ше ња из рад ног од но са,

г) во ди еви ден ци ју ка дро ва,

д) при пре ма по дат ке за из вје штај Цен тра,

ђ) при пре ма при је дло ге рје ше ња из рад ног од но са,

е) во ди до си је рад ни ка,

ж) при пре ма и уче ству је у по ступ ци ма јав них на бав ки,

з) пра ти прав не про пи се,

и) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) VII сте пен струч не спре ме - прав ни фа кул тет,

б) по ло жен струч ни ис пит за рад у ре пу блич ким ор га ни ма
упра ве,

в) нај ма ње јед на го ди на рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

г) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: др жав ни слу жбе ник, ше ста
ка те го ри ја тре ћег зва ња.

Члан 39.

10.7.3. Ре фе рент за кан це ла риј ско по сло ва ње

Опис по сло ва:

а) при ма ње, отва ра ње, пре гле да ње и рас по ре ђи ва ње под не са -
ка упу ће них Цен тру,

б) за во ђе ње ака та и до ста вља ње у рад на осно ву Уред бе о кан -
це ла риј ском по сло ва њу и Упут ства о спро во ђе њу уред бе о кан це -
ла риј ском по сло ва њу,

в) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та,

г) кла си фи ко ва ње под не са ка,

д) от пре ма под не са ка и дру гих пи сме на,

ђ) вр ши еви ден ти ра ње у ар хив ску књи гу,

е) ад ми ни стра тив но-тех нич ко об ра ђи ва ње ака та, раз во ђе ње
као и кла си фи ко ва ње до ку мен тар ног ма те ри ја ла на осно ву Пра -
вил ни ка о ар хи ви ра њу,

ж) во ди ар хи ву,

з) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ру ко во ди о ца Од сје ка.

За свој рад од го ва ра ру ко во ди о цу Од сје ка.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) IV сте пен струч не спре ме, управ на шко ла, гим на зи ја, еко -
ном ска, тех нич ка шко ла,

б) нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

в) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру сред ње струч не спре ме.

Члан 40.

10.7.4. Тех нич ки се кре тар ди рек то ра Цен тра

Опис по сло ва:

а) пре глед, при јем и еви ден ци ја под не са ка, ака та и до ку мен та -
ци је упу ће не ди рек то ру Цен тра,

б) тех нич ки по сло ви за при јем стра на ка код ди рек то ра Цен -
тра,

в) ор га ни за ци ја са ста на ка, слу жбе них пу то ва ња ди рек то ра,

г) ад ми ни стра тив ни по сло ви (фак си ра ње, ко пи ра ње, e-mail,
ко ре спон ден ци ја и сл.).

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) IV сте пен струч не, управ на шко ла, гим на зи ја, еко ном ска,
по љо при вред на шко ла,

б) нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња,

в) по зна ва ње ра да на ра чу на ру.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру сред ње струч не спре ме.

Члан 41.

10.7.5. Во зач

Опис по сло ва:

а) вр ши по сло ве пре во за за по тре бе ди рек то ра и дру гих за по -
сле них по на ло гу ди рек то ра и по моћ ни ка,

б) обез бје ђу је при пре мље ност и тех нич ку ис прав ност во зи ла,

в) вр ши до пре му и од но ше ње слу жбе не до ку мен та ци је,

г) оба вља и дру ге по сло ве по на ло гу ди рек то ра.

За свој рад од го ва ра ди рек то ру.

Број из вр ши ла ца: 1

По себ ни усло ви:

а) IV сте пен струч не спре ме - во зач мо тор них во зи ла,

б) по ло жен во зач ки ис пит А, Б и Ц ка те го ри је,

в) нај ма ње шест мје се ци рад ног ис ку ства у тра же ном сте пе ну
обра зо ва ња.

Ста тус и ка те го ри ја рад ног мје ста: на мје ште ник пр ве ка те го -
ри је у окви ру сред ње струч не спре ме.

XI - СТА ТУС ДР ЖАВ НИХ СЛУ ЖБЕ НИ КА И 
НА МЈЕ ШТЕ НИ КА

Члан 42.

Си сте ма ти зо ва но је 28 (два де сет осам) рад них мје ста, са 31
(три де сет јед ним) из вр ши о цем, од то га 22 (два де сет два) из вр ши -
о ца са ста ту сом др жав ног слу жбе ни ка и 9 (де вет) из вр ши о ца са
ста ту сом на мје ште ни ка.

XII - ПРИ ПРАВ НИ ЦИ

Члан 43.

(1) Ра ди оспо со бља ва ња за са мо ста лан рад на по сло ви ма и за -
да ци ма од ре ђе не стру ке, у рад ни од нос у свој ству при прав ни ка, на
од ре ђе но ври је ме, мо гу се при ми ти ли ца без рад ног ис ку ства са
за вр ше ном ви со ком, ви шом или сред њом струч ном спре мом.

(2) Број и струк ту ру при прав ни ка од ре ди ће ди рек тор Цен тра
по себ ном од лу ком.

(3) По себ ним рје ше њем ди рек то ра Цен тра, у ци љу оба вља ња
при прав нич ког ста жа, мо гу се при ми ти и во лон те ри, без за сни ва -
ња рад ног од но са.

(4) Во лон тер ски рад тра је оно ли ко вре ме на ко ли ко је за ко ном
про пи са но тра ја ње при прав нич ког ста жа, ра ди сти ца ња усло ва за
по ла га ње струч ног ис пи та.

(5) Во лон тер има пра во на оси гу ра ње у слу ча ју не сре ће на по -
слу и пра во на здрав стве но оси гу ра ње, ка ко је то ре гу ли са но про -
пи си ма у по гле ду не за по сле них ли ца.

(6) Ду жи на при прав нич ког ста жа, про грам струч не обу ке и
по ла га ње ис пи та уре ђу ју се за ко ном и Пра вил ни ком о оба вља њу
при прав нич ког ста жа.

XI II - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 44.

Рас по ре ђи ва ње рад ни ка на рад на мје ста утвр ђе на овим пра -
вил ни ком из вр ши ће ди рек тор Цен тра за пру жа ње бес плат не прав -
не по мо ћи у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог пра -
вил ни ка.

Члан 45.

(1) Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них
мје ста у Цен тру за пру жа ње бес плат не прав не по мо ћи, број:
08.010/020-165/09, од 4. маја 2009. го ди не.

Члан 46.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва -
ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 08/2.01/020-2179/11
29. фе бру а ра 2012. го ди не Ди рек тор,
Ба ња Лу ка Сне жа на Мар ја нац, с.р.
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Уставни суд Босне и Херцеговине

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не у пле нар ном са зи ву, у пред -
ме ту број АП 3587/08, рје ша ва ју ћи апе ла ци ју Му ха ме да Зго ди ћа,
на осно ву чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, чла на 59.
став 2. али не ја 2, чла на 61. ст. 1. и 3. Пра ви ла Устав ног су да Бо сне
и Хер це го ви не (“Слу жбе ни гла сник Бо сне и Хер це го ви не”, бр.
60/05, 64/08 и 51/09), у са ста ву:

- Ми о драг Си мо вић, пред сјед ник,

- Ва ле ри ја Га лић, пот пред сјед ни ца,

- Con stan ce Gre we, пот пред сјед ни ца, 

- Се а да Па ла врић, пот пред сјед ни ца,

- Tu dor Pan ti ru, су ди ја,

- Ма то Та дић, су ди ја,

- Мир сад Ће ман, су ди ја,

- Мар га ри та Ца ца Ни ко лов ска, сут ки ња и

- Злат ко М. Кне же вић, су ди ја,

на сјед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2012. го ди не,  д о  н и о  ј е

ОД  Л У  К У  

О ДО ПУ СТИ ВО СТИ И МЕ РИ ТУ МУ

Од би ја се као нео сно ва на апе ла ци ја Му ха ме да Зго ди ћа под не -
се на про тив Пре су де Вр хов ног су да Ре пу бли ке Срп ске број 118-0-
Рев-06-000 328 од 1. сеп тем бра 2008. го ди не, Пре су де Окру жног
су да у Ис точ ном Са ра је ву број Гж-510/04 од 25. ја ну а ра 2006. го -
ди не и Пре су де Основ ног су да у Ви ше гра ду број П-39/04 од 28. ју -
ла 2004. го ди не.

Од лу ку об ја ви ти у “Слу жбе ном гла сни ку Бо сне и Хер це го ви -
не”, “Слу жбе ним но ви на ма Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не”,
“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ди стрик та Брч ко Бо сне и Хер це го ви не”.

О б р а з л о ж е њ е

I - Увод

1. Му ха мед Зго дић (у даљем тек сту: апе лант) из Са ра је ва под -
нио је 13. но вем бра 2008. го ди не апе ла ци ју Устав ном су ду Бо сне и
Хер це го ви не (у даљем тек сту: Устав ни суд) про тив Пре су де Вр -
хов ног су да Ре пу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вр хов ни суд) број
118-0-Рев-06-000 328 од 1. сеп тем бра 2008. го ди не, Пре су де Окру -
жног су да у Ис точ ном Са ра је ву (у даљем тек сту: Окру жни суд)
број Гж-510/04 од 25. ја ну а ра 2006. го ди не и Пре су де Основ ног су -
да у Ви ше гра ду (у даљем тек сту: Основ ни суд) број П-39/04 од 28.
ју ла 2004. го ди не.

II - По сту пак пред Устав ним су дом 

2. На осно ву чла на 22. ст. 1. и 2. Пра ви ла Устав ног су да, од Вр -
хов ног су да, Окру жног су да, Основ ног су да и уче сни ка у по ступ -
ку Оп шти не Ру до (у даљем тек сту: пр во ту же на) и Ср ђа на Бар ба ре -
за и На та ше Бар ба рез-То до ро вић (у даљем тек сту: дру го ту же ни)
за тра же но је 4. фе бру а ра 2009. го ди не да до ста ве од го во ре на апе -
ла ци ју. 

3. Вр хов ни суд је до ста вио од го вор на апе ла ци ју 25. фе бру а ра
2009. го ди не, Окру жни суд 27. фе бру а ра 2009. го ди не, пр во ту же на
23. фе бру а ра 2009. го ди не. Основ ни суд и дру го ту же ни ни су до -
ста ви ли од го во ре на апе ла ци ју.

4. На осно ву чла на 26. став 2. Пра ви ла Устав ног су да, од го во -
ри Вр хов ног су да, Окру жног су да и пр во ту же не до ста вље ни су
апе лан ту 28. ав гу ста 2009. го ди не.

III - Чи ње нич но ста ње

5. Чи ње ни це пред ме та ко је про из и ла зе из апе лан то вих на во да
и до ку ме на та пре до че них Устав ном су ду мо гу да се су ми ра ју на
сље де ћи на чин.

6. Пре су дом Основ ног су да број П-39/04 од 28. ју ла 2004. го -
ди не, ко ја је по твр ђе на Пре су дом Окру жног су да број Гж-510/04
од 25. ја ну а ра 2006, од би јен је апе лан тов ту жбе ни за хтјев ко јим је
тра жио да му пр во ту же на и дру го ту же ни на име ма те ри јал не ште -
те ис пла те из нос од 44.150.00 КМ. 

7. Основ ни суд, на осно ву до ка за спро ве де них то ком по ступ ка,
утвр дио је да је апе лант из свог ста на у Ру дом из бје гао 1992. го ди -
не, те да му је он вра ћен 1. но вем бра 2000. го ди не, пре ма За пи сни -
ку о уво ђе њу у по сјед не по крет но сти пр во ту же не број 05-050-38-
11/99 од 1. но вем бра 2000. го ди не. Та ко ђе је утвр дио да је дру го ту -
же ном Ср ђа ну Бар ба ре зу Рје ше њем Рат ног по вје ре ни штва пр во ту -
же не број 01-392/92 од 12. но вем бра 1992. го ди не до ди је љен дво со -
бан стан у Ул. 27. ју ли број 2 у Ру дом на при вре ме но ко ри шће ње,
сво ји на оп штин ских ор га на упра ве, ко ји је ра ни је ко ри стио апе лант.
Основ ни суд је ис та као да, пре ма чла ну 9. Уред бе о да ва њу на при -
вре ме но ко ри шће ње обје ка та, стам бе ног, по слов ног и дру гог про -
сто ра (у даљем тек сту: Уред ба, “Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -

ске”, број 12/92), рје ше ње о до дје ли обје ка та на при вре ме но ко ри -
шће ње до но си над ле жни оп штин ски ор ган, а да за пи сник о уво ђе -
њу у по сјед у ко ме се вр ши по пис, од но сно иден ти фи ка ци ја по крет -
них и не по крет них ства ри са чи ња ва ко ми си ја. Основ ни суд је на
осно ву до пи са на чел ни ка пр во ту же не од 27. мар та 2001. го ди не за -
кљу чио да пр во ту же на не рас по ла же за пи сни ци ма о уво ђе њу у по -
сјед ста на. Ме ђу тим, из до пи са про из и ла зи да дру го ту же ном С.Б.
ни су до ди је ље не по крет не ства ри, те да је стан у но вем бру 1992. го -
ди не, ка да се дру го ту же ни у ње га усе лио, био пот пу но пра зан. Да -
ље, Основ ни суд је ис та као да је уви дом у Рје ше ње Ми ни стар ства
за из бје гли це и ра се ље на ли ца – Од сјек Ру до број 05-050-38-43/99
од 19. мар та 1999. го ди не утвр дио да је дру го ту же ној На та ши Бар -
ба рез-То до ро вић и чла но ви ма ње ног по ро дич ног до ма ћин ства до -
ди је љен стан у Ул. 27. ју ли на при вре ме но ко ри шће ње, до по врат ка
но си о ца ста нар ског пра ва, те да у рје ше њу ни гдје ни је на ве де но да
јој се до дје љу ју ства ри. Основ ни суд је, да ље, на вео да са слу ша њем
свје до ка Д.С., ко ор ди на то ра Ко ми си је за смје штај из бје глих и ра се -
ље них ли ца у пе ри о ду од 1992. до 1993. го ди не, свје до ка С.Д., као
пред сјед ни ка Ко ми си је за смје штај у 1994. го ди ни, и свје до ка С.Ј.,
ше фа ОМИ-ја Ру до, ни је мо гао до ћи до по у зда ног за кључ ка да је
пр во ту же на, од но сно ње на ко ми си ја пр во ту же ном С.Б. до ди је ли ла
са ста ном и апе лан то ве ства ри. Суд је, да ље, на вео да је од ред ба ма
чла на 126. За ко на о пар нич ном по ступ ку (у даљем тек сту: ЗПП)
про пи са но да “ако суд на осно ву оцје не из ве де них до ка за не мо же
са си гур но шћу да утвр ди не ку чи ње ни цу, о по сто ја њу ове чи ње ни -
це за кљу чи ће при мје ном пра ви ла о те ре ту до ка зи ва ња”. Суд је, та -
ко ђе, на вео да по ну ђе ни до ка зи не пот кре пљу ју апе лан тов на вод да
су ње го ве ства ри би ле у по сје ду ту же них, те да је апе лант у то ку по -
ступ ка пред ло жио ви ше ли ца ко ја би се са слу ша ла на окол но сти ње -
го вих ту жбе них на во да. Ме ђу тим, у то ку по ступ ка је по ву као
предлог за њи хо во са слу ша ње, а остао је при пред ло гу за са слу ша -
ње свје до ка М.М. Основ ни суд је ис та као да ни је мо гао да по кло ни
вје ру ис ка зу свје до ка М.М., ко ји се, пре ма оцје ни су да, по ка зао као
не по у здан свје док, јер је то ком по ступ ка про ми је нио ис каз, за тим,
ни је мо гао да опи ше ства ри, као ни да на ве де по че му је по знао да
је не ка ствар апе лан то ва, а не дру го ту же ног, ко ји ни је био из бје гли -
ца. Суд је, та ко ђе, на вео да је утвр дио да свје док М.М. ни је био
стал но у свом ста ну и ни је му би ло по зна то да ли је и ко ула зио у
стан по сли је апе лан то вог из ла ска, а при је ула ска дру го ту же них.
Основ ни суд је ис та као да оцје ном из ве де них до ка за ни је мо гао на
по у здан на чин да до ђе до за кључ ка да су дру го ту же ни, ка да су се
усе ли ли у апе лан тов стан, за те кли би ло шта од апе лан то вих ства ри.
Та ко ђе је на вео да ни је на шао да по сто ји основ за од го вор ност пр -
во ту же не, јер ни је утвр дио да по сто ји про тив за ко ни тост ње ног ра -
да, на во де ћи да од го вор ност дру штве но-по ли тич ке за јед ни це по -
сто ји у слу ча ју не за ко ни тог ра да а са во љом да се дру гом на не се
ште та. Основ ни суд, има ју ћи у ви ду по ну ђе не до ка зе у спи су, за -
кљу чио је да се ште та ко ју је апе лант пре тр пио не мо же да ста ви на
те рет ка ко пр во ту же не, та ко ни дру го ту же них. 

8. У обра зло же њу пре су де Окру жни суд је ис та као да је из до -
ка за спро ве де них у пр во сте пе ном по ступ ку, а ко је је, и пре ма оцје -
ни овог су да, пр во сте пе ни суд пра вил но оци је нио, про из и ла зи да
са слу ша ни свје до ци С.Ј., С.Л., Д.С. и М.М. ни су по твр ди ли на во де
ту жбе да су пр во ту же на и дру го ту же ни оту ђи ли апе лан то ве ства ри
ко је су се на ла зи ле у ње го вом ста ну у мо мен ту ка да је из ње га из -
бје гао. Окру жни суд је оци је нио да је у кон крет ном слу ча ју пр во сте -
пе ни суд пра вил но при ми је нио од ред бу чла на 123. ЗПП, ко јом је
про пи са но да је сва ка стран ка ду жна да до ка же чи ње ни це на ко ји -
ма за сни ва свој ту жбе ни за хтјев. Окру жни суд је ис та као да у кон -
крет ном слу ча ју на осно ву спро ве де них до ка за ко је је пред ло жио
апе лант не про из и ла зи да су ту же ни при чи ни ли ште ту апе лан ту на
ње го вим по крет ним ства ри ма ко је су се на ла зи ле у ста ну. Та ко ђе,
сма тра да је пр во сте пе ни суд пра вил но по сту пио ка да је од био апе -
лан тов ту жбе ни за хтјев и у од но су на пр во ту же ну. На и ме, за по сто -
ја ње од го вор но сти пр во ту же не за ште ту ко ју апе лант тр пи по треб -
но је да је ште та при чи ње на у ве зи са вр ше њем слу жбе, од но сно по -
треб но је да по сто ји не за ко ни ти или не пра вил ни рад у оба вља њу
слу жбе или дје лат но сти. Да кле, да би прав но ли це од го ва ра ло за
ште ту, услов је да је рад ња ор га на прав ног ли ца про тив прав на, те да
ју је овај пред у зео у име прав ног ли ца. Окру жни суд је оци је нио
пра вил ним за кљу чак пр во сте пе ног су да да у кон крет ном слу ча ју не
по сто ји про тив прав ност ра да пр во ту же не при ли ком до но ше ња рје -
ше ња о до дје љи ва њу на при вре ме но ко ри шће ње ста на дру го ту же -
ном чи ји је ра ни ји ко ри сник био апе лант, а ко је је до не се но на осно -
ву на ве де не уред бе. Има ју ћи у ви ду на ве де но, Окру жни суд је за -
кљу чио да су апе лан то ви на во ди о по гре шно и не пот пу но утвр ђе -
ном чи ње нич ном ста њу и по гре шној при мје ни ма те ри јал ног пра ва
ап со лут но не при хва тљи ви. 

9. Пре су дом Вр хов ног су да број 118-0-Рев-06-000 328 од 1. сеп -
тем бра 2008. го ди не апе лан то ва ре ви зи ја из ја вље на про тив пре су де
Окру жног суд је од би је на. У обра зло же њу пре су де Вр хов ни суд је
на вео да, пре ма од ред ба ма чла на 17. став 1. Уста ва Ре пу бли ке Срп -
ске (у даљем тек сту: Устав), сва ко има пра во на на кна ду ште те ко ју
му не за ко ни тим или не пра вил ним ра дом на не се слу жбе но ли це или
др жав ни ор ган, од но сно ор га ни за ци ја ко ја вр ши јав на овла шће ња.
Не за ко нит рад се ма ни фе сту је, при је све га, као по сту па ње про тив -
но за ко ну, дру гом про пи су или не ком оп штем ак ту, или као про пу -
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шта ње да се за кон, дру ги про пис или оп шти акт при ми је ни, али са
во љом или при стан ком да се тре ћем на не се ште та. Без по сто ја ња
вољ ног еле мен та да се тре ћем на не се ште та, не би мо гло да се при -
хва ти по сто ја ње не за ко ни тог ра да. Та ко ђе је ис та као да не ће по сто -
ја ти ни од го вор ност ор га на или слу жбе ног ли ца, од но сно ор га ни за -
ци је ко ја вр ши јав на овла шће ња, са мо за то што су по сту пи ли про -
тив но про пи су, или су про пу сти ли да при ми је не про пис. Вр хов ни
суд је, да ље, на вео да се не пра ви лан рад очи ту је као чи ње ње или не -
чи ње ње ко је је про тив но уоби ча је ним или про пи са ним на чи ни ма
оба вља ња дје лат но сти, али под усло вом да по сто ји во ља или при -
ста нак да се ти ме оште те пра ва или ин те ре си тре ће га. Сва ко не пра -
вил но по сту па ње у ме то ду ра да са мо по се би без по сто ја ња вољ ног
еле мен та на би има ло као по сље ди цу по сто ја ње од го вор но сти дру -
штве но-по ли тич ке за јед ни це за ште ту при чи ње ну на тај на чин тре -
ћим ли ци ма. Вр хов ни суд је ис та као да из ста ња спи са про из и ла зи
да је дру го ту же ни пред мет ни стан на ко ри шће ње до био на осно ву
рје ше ња пр во ту же не од 12. но вем бра 1992. го ди не, а ко је је до не се -
но на осно ву Уред бе. Вр хов ни суд је, та ко ђе, на вео да ни је спор но
да је пр во ту же на, у сми слу чла на 9. Уред бе, би ла оба ве зна да при -
ли ком до дје ле пред мет ног ста на на при вре ме но ко ри шће ње дру го -
ту же ном Ср ђа ну Бар ба ре зу ко ми сиј ски са чи ни за пи сник о уво ђе њу
у по сјед у ко ме се вр ши по пис, од но сно иден ти фи ка ци ја не по крет -
них и по крет них ства ри. Ме ђу тим, по што у по ступ ку ни је утвр ђе но
да је овај про пуст по сље ди ца во ље да се апе лан ту на не се ште та,
пре ма схва та њу овог су да, не би мо гао да се при хва ти апе лан тов на -
вод да је не за ко ни тим по сту па њем пр во ту же на при чи ни ла ште ту
апе лан ту. Вр хов ни суд је обра зло жио да је у пот пу но сти са гла сан са
ста вом ни же сте пе них су до ва да апе лант ни је успио да до ка же да су
му дру го ту же ни оту ђи ли по крет не ства ри и ти ме при чи ни ли ште ту.
На и ме, Вр хов ни суд је при хва тио као пра ви лан за кљу чак ни же сте -
пе них су до ва ко ји су ис каз са слу ша ног свје до ка М.М. оци је ни ли као
не по у здан због то га што се овај свје док ни је мо гао да из ја сни о
одре ђе ним по је ди но сти ма у по гле ду иден ти фи ка ци је апе лан то вих
по крет них ства ри. Вр хов ни суд, та ко ђе, оци је нио је да и оста ли ре -
ви зи о ни на во ди не ути чу на дру га чи ју од лу ку су да, па је при мје ном
од ре да ба чла на 248. ЗПП по твр дио дру го сте пе ну пре су ду.

IV - Апе ла ци ја

10. Апе лант на во ди да је оспо ре ним од лу ка ма по ври је ђе но
ње го во пра во на пра вич но су ђе ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и
Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је за за шти ту
људ ских пра ва и основ них сло бо да (у даљем тек сту: Европ ска
кон вен ци ја). Апе лант се жа ли на про из вољ ну оцје ну до ка за и про -
из вољ ну при мје ну ма те ри јал ног пра ва, те на во ди да суд ни је бри -
жљи во и са вје сно оци је нио до ка зе ко је је он пре зен то вао, ни ти их
је до вео у ве зу са оста лим до ка зи ма. Апе лант је ис та као да суд ни -
је узео у об зир из ја ву ње го вог свје до ка М.М., ко ји је био ње гов пр -
ви ком ши ја и ко ји је све ври је ме ра та био у свом ста ну иако се
свје док, пре ма при ло же ним сли ка ма, из ја снио да су то ње го ве
ства ри. Та ко ђе, на во ди да је нео сно ва но од би јен ту жбе ни за хтјев
за на кна ду ште те за ње го ве ства ри ко је су при сво ји ли дру го ту же -
ни у че му им је по мо гла оп штин ска ад ми ни стра ци ја ко ја ни је са -
чи ни ла за пи сник о до дје ли ње го вог ста на дру го ту же ним са ства -
ри ма или без њих, што су би ли оба ве зни да учи не на осно ву Уред -
бе и због че га су ду жни да сно се од го вор ност и на док на де ште ту.

b) Од го вор на апе ла ци ју

11. Из од го во ра Вр хов ног су да про из и ла зи да на ве де ни суд, у
су шти ни, оста је при раз ло зи ма да тим у сво јој од лу ци, те пред ла -
же да се апе ла ци ја од би је као нео сно ва на, бу ду ћи да ни су пре кр -
ше на апе лан то ва пра ва на ко ја се по зи ва у апе ла ци ји.

12. Та ко ђе, из из ја шње ња Окру жног су да про из и ла зи да на ве -
де ни суд оста је при раз ло зи ма да тим у сво јој од лу ци. 

13. Пр во ту же на сма тра да ре дов ни су до ви ни су про из вољ но
при ми је ни ли по зи тив не за кон ске про пи се ка да су од би ли апе лан тов
ту жбе ни за хтјев за на кна ду ште те због оту ђе ња ње го вих по крет них
ства ри ко је су се на ла зи ле у ње го вом ста ну у Ру дом. Та ко ђе, ис ти че
да су су до ви за сво је од лу ке да ли ја сне и ло гич не раз ло ге, те да
оспо ре ним од лу ка ма ни је пре кр ше но апе лан то во пра во на пра вич -
но су ђе ње. Пред ла же да се апе ла ци ја од би је као нео сно ва на.

V - Ре ле вант ни про пи си

14. У Уста ву Срп ске Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не (“Слу -
жбе ни гла сник Срп ског на ро да у БиХ”, број 3/92) ре ле вант не од -
ред бе гла се: 

Члан 17. став 1.

Сва ко има пра во на на кна ду ште те ко ју му не за ко ни тим или
не пра вил ним ра дом на не се слу жбе но ли це или др жав ни ор ган, од -
но сно ор га ни за ци ја ко ја вр ши јав на овла ште ња.

15. У За ко ну о из бје гли ца ма (“Слу жбе ни гла сник Срп ског на -
ро да у БиХ”, број 3/92) ре ле вант не од ред бе гла се: 

Члан 2. став 3.

На чин и обим збри ња ва ња из бје гли ца про пи су је Вла да Срп -
ске Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не.

16. У Уред би о да ва њу на при вре ме но ко ри шће ње обје ка та
стам бе ног и по слов ног про сто ра (“Слу жбе ни гла сник Срп ског на -
ро да у БиХ”, број 12/92) ре ле вант не од ред бе гла се: 

Члан 9.

Рје ше ње о до дје ли обје ка та на при вре ме но ко ри шће ње до но -
си над ле жни оп штин ски ор ган или град ски ор ган за стам бе но-ко -
му нал не по сло ве.

Пре да ја до ди је ље ног стам бе ног про сто ра или обје ка та вр ши
се ко ми сиј ски.

Ко ми си ја ће са чи ни ти за пи сник о уво ђе њу у по сјед у ко ме се
вр ши по пис, од но сно иден ти фи ка ци ја не по крет них и по крет них
ства ри.

Пре стан ком по тре бе за ко ри шће њем обје ка та над ле жни ор ган
ће утвр ди ти све евен ту ал не не до стат ке или при чи ње ну ште ту ко -
ју је ко ри сник ду жан на док на ди ти. 

17. У За ко ну о обли га ци о ним од но си ма (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, те “Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) ре ле вант не од ред -
бе гла се:

Члан 154. став 1.

Ко дру гом про у зро ку је ште ту ду жан је на кна ди ти је, уко ли ко
не до ка же да је ште та на ста ла без ње го ве кри ви це.

Члан 172. ст. 1. и 2.

Прав но ли це од го ва ра за ште ту ко ју ње гов ор ган про у зро ку је
тре ћем ли цу у вр ше њу или у ве зи са вр ше њем сво јих функ ци ја.

Ако за од ре ђен слу чај ни је што дру го у за ко ну од ре ђе но, прав -
но ли це има пра во на на кна ду од ли ца ко је је ште ту скри ви ло на -
мјер но или крај њом не па жњом.

18. У За ко ну о пар нич ном по ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09) ре ле вант -
не од ред бе гла се:

Члан 7. став 1.

Стран ке су ду жне да из не су све чи ње ни це на ко ји ма за сни ва -
ју сво је за хтје ве и да из во де до ка зе ко ји ма се утвр ђу ју чи ње ни це.

Члан 123.

Сва ка стран ка ду жна је да до ка же чи ње ни це на ко ји ма за сни -
ва свој за хтјев.

Суд ће сло бод ном оцје ном до ка за утвр ди ти чи ње ни це на
осно ву ко јих ће до ни је ти од лу ку.

Члан 126.

Ако суд на осно ву оцје не из ве де них до ка за не мо же са си гур -
но шћу да утвр ди не ку чи ње ни цу о по сто ја њу ове чи ње ни це, за -
кљу чи ће при мје ном пра ви ла о те ре ту до ка зи ва ња.

VI - До пу сти вост

19. У скла ду са чла ном VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не,
Устав ни суд, та ко ђе, има апе ла ци о ну над ле жност у пи та њи ма ко ја
су са др жа на у овом уста ву ка да она по ста ну пред мет спо ра због
пре су де би ло ко јег су да у Бо сни и Хер це го ви ни.

20. У скла ду са чла ном 16. став 1. Пра ви ла Устав ног су да,
Устав ни суд мо же да раз ма тра апе ла ци ју са мо ако су про тив пре -
су де, од но сно од лу ке ко ја се њо ме по би ја, ис цр пље ни сви дје ло -
твор ни прав ни ли је ко ви мо гу ћи пре ма за ко ну и ако се под не се у
ро ку од 60 да на од да на ка да је под но си лац апе ла ци је при мио од -
лу ку о по сљед њем дје ло твор ном прав ном ли је ку ко ји је ко ри стио.

21. У кон крет ном слу ча ју пред мет оспо ра ва ња апе ла ци јом је
Пре су да Вр хов ног су да број 118-0-Рев-06-000 328 од 1. сеп тем бра
2008. го ди не про тив ко је не ма дру гих дје ло твор них прав них ли је -
ко ва мо гу ћих пре ма за ко ну. Оспо ре ну пре су ду апе лант је при мио
22. сеп тем бра 2008. го ди не. Апе ла ци ја је под не се на 13. но вем бра
2008. го ди не, тј. у ро ку од 60 да на, ка ко је про пи са но чла ном 16.
став 1. Пра ви ла Устав ног су да. На кра ју, апе ла ци ја ис пу ња ва и
усло ве из чла на 16. ст. 2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, јер ни је очи -
глед но (pri ma fa cie) нео сно ва на, ни ти по сто ји не ки дру ги фор мал -
ни раз лог због ко јег апе ла ци ја ни је до пу сти ва.

22. Има ју ћи у ви ду од ред бе чла на VI/3.б) Уста ва Бо сне и Хер -
це го ви не, чла на 16. ст. 1, 2. и 4. Пра ви ла Устав ног су да, Устав ни
суд је утвр дио да пред мет на апе ла ци ја ис пу ња ва усло ве у по гле ду
до пу сти во сти.

VII - Ме ри тум

23. Апе лант оспо ра ва пре су ду Вр хов ног су да, Окру жног су да
и Основ ног су да, на во де ћи да му је тим пре су да ма по ври је ђе но
пра во на пра вич но су ђе ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це -
го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је. 

Пра во на пра вич но су ђе ње

24. Члан II/3. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не гла си:
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Сва ли ца на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не ужи ва ју људ ска
пра ва и основ не сло бо де из ста ва 2. овог чла на, а она об у хва та ју:

(…)

е) Пра во на пра ви чан по сту пак у гра ђан ским и кри вич ним
ства ри ма и дру га пра ва у ве зи с кри вич ним по ступ ком.

Члан 6. став 1. Европ ске кон вен ци је у ре ле вант ном ди је лу гла -
си:

1. При ли ком утвр ђи ва ња гра ђан ских пра ва и оба ве за или
осно ва но сти би ло ка кве кри вич не оп ту жбе про тив ње га, сва ко има
пра во на пра вич ну и јав ну рас пра ву у ра зум ном ро ку пред не за ви -
сним и не при стра сним, за ко ном уста но вље ним су дом. […]

25. Устав ни суд при мје ћу је да се по сту пак у овом пред ме ту во -
дио по апе лан то вој ту жби ко јом је тра жио да му пр во ту же на и дру -
го ту же ни на кна де ма те ри јал ну ште ту у из но су од 44.150,00 КМ,
ко ја му је на ста ла због оту ђе ња ње го вих по крет них ства ри из ста -
на ко ји је мо рао да на пу сти због рат них су ко ба 1992. го ди не.

26. Пред мет ни по сту пак, ко ји је окон чан оспо ре ном пре су дом
Вр хов ног су да, од но си се на по сту пак на кна де ма те ри јал не ште те,
да кле, на пред мет гра ђан ско прав не при ро де, па су стан дар ди
устав ног пра ва на пра вич но су ђе ње при мје њи ви у овом пред ме ту.
Сто га, Устав ни суд мо ра да ис пи та да ли је тај по сту пак био пра -
ви чан у сми слу чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на
6. став 1. Европ ске кон вен ци је.

27. Устав ни суд сма тра да су ре дов ни су до ви на ја сан и пре ци -
зан на чин обра зло жи ли да су на осно ву ре ле вант них чи ње ни ца
утвр ђе них то ком пред мет ног по ступ ка за кљу чи ли да апе лант ни је
успио да до ка же од луч ну чи ње ни цу на ко јој за сни ва ту жбе ни за -
хтјев за на кна ду ште те - не за ко ни то по сту па ње пр во ту же не, од но -
сно да су му дру го ту же ни оту ђи ли по крет не ства ри и ти ме при чи -
ни ли ште ту. Устав ни суд за па жа да је по сту пак у овој пар нич ној
ства ри во ђен пре ма од ред ба ма ЗПП ко ји у чла ну 123. став 1. про -
пи су је да “...сва ка стран ка ду жна је до ка за ти чи ње ни це на ко ји ма
за сни ва свој за хтјев...”. Пре ма на ве де ној за кон ској од ред би, апе -
лант је био оба ве зан да при ку пља чи ње нич ну гра ђу за до но ше ње
од лу ке су да. Рас прав но на че ло про пи са но на ве де ним чла ном
подра зу ми је ва “ко ли ко чи ње ни ца, то ли ко и пра ва”, а са мим тим
осло ба ђа суд оба ве зе да по слу жбе ној ду жно сти при ку пља до ка зе
и пот пу но и исти ни то утвр ђу је спор не чи ње ни це. Устав ни суд, та -
ко ђе, под сје ћа да ЗОО по ла зи од то га да је ли це ко ме је про у зро ко -
ва на ште та ду жно да до ка же да му је рад њом или про пу шта њем
дру гог про у зро ко ва на ште та, од но сно да по сто ји узроч на ве за из -
ме ђу та кве рад ње или про пу шта ња и на ста ле штет не по сље ди це. 

28. У од но су на апе лан то ве на во де ко ји се од но се на оцје ну до -
ка за, Устав ни суд на гла ша ва да је у сво јој до са да шњој прак си кон -
стант но по на вљао да је за да так ре дов них су до ва да оци је не ко је ће
до ка зе при хва ти ти, а ко је не, те да Устав ни суд не ма над ле жност да
за ми је ни ре дов не су до ве у по гле ду оцје не до ка за уко ли ко та ква
оцје на ни је очи глед но про из вољ на и уко ли ко ни је до ве ла до кр ше -
ња устав них пра ва. У ве зи са овим, Устав ни суд ука зу је да је ре дов -
ни суд ду жан са вје сно да оци је ни све до ка зе по је ди нач но и у ве зи
са оста лим до ка зи ма, па, он да, на осно ву та кве бри жљи ве оцје не да
из ве де за кљу чак да ли је не ка чи ње ни ца до ка за на. При то ме, суд и
дру ги ор га ни ни су ве за ни, ни огра ни че ни по себ ним фор мал ним до -
ка зним пра ви ли ма, већ, по прин ци пу сло бод не оцје не до ка за, оцје -
њу ју по сто ја ње или не по сто ја ње не ке чи ње ни це. Ова сло бод на
оцје на до ка за зах ти је ва обра зло же ње ка ко сва ког до ка за по је ди нач -
но, та ко и свих до ка за за јед но, те до во ђе ње свих спро ве де них до ка -
за у уза јам ну ло гич ну ве зу уз на во ђе ње ја сних и ра зу мљи вих раз ло -
га на ко ји ма је од лу ка за сно ва на (ви ди, Европ ски суд за људ ска пра -
ва, Su o mi nen про тив Фин ске, пре су да од 1. ју ла 2003. го ди не, апли -
ка ци ја број 37801/97, став 36, и, mu ta tis mu tan dis, Устав ни суд,
Одлу ка број АП 5/05 од 14. мар та 2006. го ди не, об ја вље на у “Слу -
жбе ном гла сни ку БиХ”, број 49/05 од 27. ју на 2006. го ди не). Свр ха
оба ве зе да од лу ка бу де обра зло же на, из ме ђу оста лог, је сте и да стра -
на ма у по ступ ку по ка же да им је омо гу ће но да на рав но пра ван и на
пра ви чан на чин бу ду са слу ша не у по ступ ку пред су дом. 

29. Устав ни суд за па жа да је Основ ни суд у пре су ди, ко ја је по -
твр ђе на пре су дом Окру жног су да, ја сно опи сао про цес по је ди нач -
не оцје не до ка за и до во ђе ња сва ког оци је ње ног до ка за у ве зу са
дру гим, ја сно на вео раз ло ге због ко јих ни је при хва тио од ре ђе не
до ка зе, кон крет но ис каз са слу ша ног свје до ка М.М., ко јег је апе -
лант пред ло жио на окол ност да су ње го ве по крет не ства ри би ле у
по сје ду дру го ту же них као ре ле ван тан до каз. Вр хов ни суд је, та ко -
ђе, за кљу чио да су ни же сте пе ни су до ви пра вил но оци је ни ли ис каз
свје до ка М.М. као не по у здан због то га што се овај свје док ни је мо -
гао да из ја сни о од ре ђе ним по је ди но сти ма у по гле ду апе лан то вих
по крет них ства ри. Исто та ко, су до ви су обра зло жи ли да из из ја ве
са слу ша них свје до ка С.Ј., С.Л. и Д.С. ни су мо гли да за кљу че да су
дру го ту же ни оту ђи ли апе лан то ве ства ри ко је су се на ла зи ле у ње -
го вом ста ну ка да је он из ње га из бје гао. Пре ма то ме, Устав ни суд
ни је про на шао ни шта што би ука зи ва ло да је до ка зни по сту пак
зло у по три је бљен на апе лан то ву ште ту, ни ти је мо гао да утвр ди да
има еле ме на та ко ји ука зу ју на би ло ка кву не пра вич ност у сми слу
чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је.

30. У кон крет ном слу ча ју Устав ни суд ни је про на шао еле мен -
те ко ји би ука зи ва ли да је оцје на до ка за од ре дов них су до ва би ла
очи глед но про из вољ на, или да је до ка зни по сту пак зло у по три је -
бљен на апе лан то ву ште ту. Пре ма ми шље њу Устав ног су да, ре дов -
ни су до ви у оспо ре ним од лу ка ма да ли су ја сна и пре ци зна обра -
зло же ња из ко јих не мо же да се за кљу чи про из вољ ност у при мје -
ни ма те ри јал ног и про це сног пра ва, ка ко то апе лант на во ди. 

31. Сто га, Устав ни суд сма тра да ни је пре кр ше но апе лан то во
пра во на пра вич но су ђе ње из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це -
го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је. 

VI II - За кљу чак

32. Устав ни суд за кљу чу је да у кон крет ном слу ча ју оспо ре ним
пре су да ма ни је по ври је ђе но апе лан то во пра во на пра вич но су ђе ње
из чла на II/3.е) Уста ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став 1.
Европ ске кон вен ци је с об зи ром на то да у обра зло же њи ма оспо ре -
них од лу ка Устав ни суд ни је на шао про из вољ ност у по гле ду при -
мје не ма те ри јал ног пра ва, ни ти је у пред мет ном по ступ ку апе лан -
ту би ло ус кра ће но би ло ко је про це сно пра во из чла на II/3.е) Уста -
ва Бо сне и Хер це го ви не и чла на 6. став 1. Европ ске кон вен ци је.

33. На осно ву чла на 61. ст. 1. и 3. Пра ви ла Устав ног су да,
Устав ни суд је од лу чио као у дис по зи ти ву ове од лу ке. 

34. Пре ма чла ну VI/5. Уста ва Бо сне и Хер це го ви не, од лу ке
Устав ног су да су ко нач не и оба ве зу ју ће.

Пред сјед ник
Устав ног су да БиХ,

Др Ми о драг Си мо вић, с.р.

Државна регулаторна комисија за 
електричну енергију

На осно ву чл. 4.2, 4.7. и 7. За ко на о пре но су, ре гу ла то -
ру и опе ра то ру си сте ма елек трич не енер ги је у Бо сни и
Хер це го ви ни (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 7/02, 13/03,
76/09 и 1/11), чла на 33. По слов ни ка о ра ду Др жав не ре гу -
ла тор не ко ми си је за елек трич ну енер ги ју (“Слу жбе ни гла -
сник БиХ”, број 2/05) и чл. 16. и 38. Пра вил ни ка о ли цен -
ца ма (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, број 38/05), Др жав на ре гу -
ла тор на ко ми си ја за елек трич ну енер ги ју, на сјед ни ци одр -
жа ној 16. апри ла 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ ДА ВА ЊУ ПРИ ВРЕ МЕ НЕ ЛИ ЦЕН ЦЕ ЗА 
ДЈЕ ЛАТ НОСТ МЕ ЂУ НА РОД НЕ ТР ГО ВИ НЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ

1. Из да је се при вре ме на ли цен ца Дру штву “КТГ Зе ни -
ца” д.о.о. Зе ни ца за оба вља ње дје лат но сти ме ђу на род не
тр го ви не елек трич ном енер ги јом.

2. При вре ме на ли цен ца из тач ке 1. ове од лу ке из да је се
за пе ри од од 1. ма ја 2012. го ди не до 30. апри ла 2014. го ди не.

3. Са став ни дио ли цен це су Усло ви за ко ри шће ње ли -
цен це за оба вља ње дје лат но сти ме ђу на род не тр го ви не
елек трич ном енер ги јом.

4. Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња и би ће
об ја вље на у “Слу жбе ном гла сни ку БиХ” и слу жбе ним гла -
си ли ма ен ти те та.

О б р а  з л о  ж е  њ е

“КТГ Зе ни ца” д.о.о. Зе ни ца (у даљ ем тек сту: под но си -
лац за хтје ва) под ни је лo је Др жав ној ре гу ла тор ној ко ми си ји
за елек трич ну енер ги ју (у даљем тек сту: ДЕРК) за хтјев за
из да ва ње ли цен це за оба вља ње дје лат но сти ме ђу на род не
тр го ви не, запримљeн под брoјeм: 05-28-12-33/12, од 27. ја -
ну а ра 2012. го ди не.

Сход но чла ну 7. За ко на о пре но су, ре гу ла то ру и опе ра -
то ру си сте ма елек трич не енер ги је у Бо сни и Хер це го ви ни
(“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и 1/11) за
ак тив ност ме ђу на род не тр го ви не елек трич ном енер ги јом
по треб на је ли цен ца ДЕРК-а, а под но си лац за хтје ва је ду -
жан за до во љи ти усло ве и кри те ри ју ме за до би ва ње ли цен -
це ко је сво јим пра ви ли ма и про пи си ма од ре ди ДЕРК. 

За хтјев је под ни јет на про пи са ним обра сци ма, са до ка -
зом о прет ход но из вр ше ној упла ти на кна де за рје ша ва ње
за хтје ва и ре ле вант ним до ку мен ти ма ко ји су, под ни је ти уз
за хтјев или пре до че ни на кнад но на за хтјев ДЕРК-а, омо гу -
ћи ли ДЕРК-у да ра зу ми је, раз мо три и од лу чи о под ни је том
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за хтје ву. У овом сми слу, у скла ду са чла ном 8. став 2. Пра -
вил ни ка о ли цен ца ма, ДЕРК је оба ви је стио под но си оца за -
хтје ва сво јим ак том број: 05-28-12-33-3/12, од 22. фе бру а ра
2012. го ди не.

По пре гле ду и про вје ри свих фор мал них еле ме на та за -
хтје ва, ДЕРК је нај при је, у скла ду са оба ве зом из чла на 10.
Пра вил ни ка о ли цен ца ма, 23. фе бру а ра 2012. го ди не, об ја -
вио у днев ним но ви на ма и на сво јој ин тер нет стра ни ци
крат ко оба вје ште ње за јав ност су ми ра ју ћи за хтјев за ли цен -
цу и од ре дио рок до 8. мар та 2012. го ди не за до ста вља ње ко -
мен та ра јав но сти на под ни је ти за хтјев за из да ва ње ли цен це.

ДЕРК је кон ста то вао да ни су до ста вља ни ко мен та ри
јав но сти у ве зи са под ни је тим за хтје вом за до дје лу при вре -
ме не ли цен це, ни ти је на јав ни по зив ДЕРК-а би ло ко је ли -
це кан ди до ва ло свој ин те рес да уче ству је у по ступ ку у
свој ству умје ша ча.

ДЕРК је из вр шио про вје ру по да та ка, до ку ме на та и ин -
фор ма ци ја при ло же них уз за хтјев и утвр дио да исти свје -
до че о тех нич ким, прав ним и фи нан сиј ским мо гућ но сти ма
под но си о ца за хтје ва да ис пу ни све кри те ри ју ме, усло ве и
стан дар де про пи са не за ко ном, пра ви ли ма и про пи си ма
ДЕРК-а за до дје лу ли цен це за оба вља ње ме ђу на род не тр -
го ви не. ДЕРК је сто га при пре мио по чет ну вер зи ју Усло ва
за ко ри шће ње при вре ме не ли цен це за оба вља ње дје лат но -
сти ме ђу на род не тр го ви не. Овај до ку мент је од 27. мар та
2012. го ди не учи њен до ступ ним под но си о цу за хтје ва, као
и свим дру гим за ин те ре со ва ним чла но ви ма јав но сти, а
омо гу ће на им је при ли ка да из не су сво је ко мен та ре и на
оп штој рас пра ви, оба вље ној 3. апри ла 2012. го ди не у сје -
ди шту ДЕРК-а у Ту зли, уз прет ход но об ја вљивање од го ва -

ра ју ћег оба вје ште ња у днев ним но ви на ма и об ја вљивање
до ку мен та на ин тер нет стра ни ци ДЕРК-а.

Ка ко су на одр жа ној оп штој рас пра ви из о ста ли би ло
чи ји ко мен та ри ко ји су мо гли ути ца ти да не ки од услова за
ко ри шће ње ли цен це бу ду уре ђе ни на дру га чи ји на чин, при -
пре мљен је при је длог да се за тра же на ли цен ца из да и до -
ста вљен под но си о цу за хтје ва ак том ДЕРК-а, број: 05-28-
12-33-17/12, од 5. апри ла 2012. го ди не. У оста вље ном ро ку,
до 12. апри ла 2012. го ди не, под но си лац за хтје ва је пи сме -
но по твр дио да при је длог сма тра са чи ње ним у скла ду са
За ко ном о при је но су, ре гу ла то ру и опе ра то ру си сте ма елек -
трич не енер ги је у Бо сни и Хер це го ви ни и под за кон ским
про пи си ма ко ји ре гу ли шу пред мет ну ма те ри ју.

На осно ву све га из ло же ног, те ре спек ту ју ћи и до каз да
је под но си лац за хтје ва прет ход но прибaвио до зво лу Ре гу -
ла тор не ко ми си је за елек трич ну енер ги ју у Фе де ра ци ји Бо -
сне и Хер це го ви не за оба вља ње дје лат но сти снаб ди је ва ња
елек трич ном енер ги јом дру гог ре да на те ри то ри ји Бо сне и
Хер це го ви не, ре ги стар ски број: 06-03-1298/37/11, од 12.
мар та 2012. го ди не, ДЕРК је од лу чио као у дис по зи ти ву
ове од лу ке.

У скла ду са чла ном 9.2 За ко на о пре но су, ре гу ла то ру и
опе ра то ру си сте ма елек трич не енер ги је у Бо сни и Хер це -
го ви ни, про тив ове од лу ке мо же се по кре ну ти по сту пак
пред Су дом Бо сне и Хер це го ви не под но ше њем ту жбе у ро -
ку од 60 да на од да на об ја вљивање ове од лу ке.

Број: 05-28-12-33-19/12 Пред сје да ва ју ћи 
16. апри ла 2012. го ди не Ко ми си је, 
Ту зла Ни ко ла Пе јић, с.р.
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