
У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ

ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА

Про гла ша вам За кон о из мје ни и допуни Закона о
запошљавању, страних држављана и лица без држављан-
ства, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји -
ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но вем бра 2011. го -
ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра 2011. го ди не кон ста то -
ва ло да усво је ним За ко ном о из мје ни и допуни Закона о
запошљавању страних држављана и лица без држављан-
ства 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: 01-020-3052/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. 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 НИ И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ

СТРА НИХ ДР ЖА ВЉА НА И ЛИ ЦА БЕЗ ДР ЖА ВЉАН СТВА

Члан 1.

У За ко ну о за по шља ва њу стра них др жа вља на и ли ца
без др жа вљан ства (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 24/09) у чла ну 6. у ста ву 1. т. д) и ђ) ми је ња ју се
и гла се:

“д) ље кар ско увје ре ње о рад ној спо соб но сти (са мо при -
ли ком пр ве рад не до зво ле), ко је је из да ла над ле жна здрав -
стве на уста но ва Ре пу бли ке Срп ске, у скла ду са за ко ном, и

ђ) овје ре ну ко пи ју па со ша, ко ја је овје ре на од стра не
над ле жног ор га на Ре пу бли ке Срп ске или зе мље по ри је кла,
у скла ду са за ко ном”.

Члан 2.

У чла ну 10. по сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2., ко -
ји гла си:

“(2) Стран ци са одо бре ним стал ним бо рав ком у БиХ,
стран ци са одо бре ном ме ђу на род ном за шти том у БиХ и
стран ци са одо бре ном при вре ме ном за шти том има ју пра во
на рад у Ре пу бли ци Срп ској као и ње ни гра ђа ни, без оба ве -
зе при ба вља ња рад не до зво ле.”.

Члан 3.

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: 01-1711/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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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 ИЗМЈЕНАМА И

ДОПУНАМА ЗАКОНА О САДНОМ МАТЕРИЈАЛУ

Про гла ша вам За кон о из мје нама и допунама Закона о
садном материјалу, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци, одр жа ној 3. но -
вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но вем бра 2011.
го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје нама и
допунама Закона о садном материјалу 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: 01-020-3056/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. 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 САД НОМ МА ТЕ РИ ЈА ЛУ

Члан 1.

У За ко ну о сад ном ма те ри ја лу (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 37/09) у чла ну 8. у ста ву 1. по сли је
ри је чи: “смје ра,” за пе та и ри је чи: “или ди пло ми ра ни ин же -
њер шу мар ства код про из вод ње сад ног ма те ри ја ла укра -
сних би ља ка” бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 15. у ста ву 1. број: “15” за мје њу је се бро јем:
“30”.

Члан 3.

У чла ну 16. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко -
ји гла си:

“(4) Ми ни стар до но си пра вил ник ко јим про пи су је
усло ве о вр ше њу струч не кон тро ле из ста ва 3. овог чла на.”.

Члан 4.

У чла ну 17. став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Овла шће на ин сти ту ци ја мо же да вр ши по сло ве
кон тро ле ако ис пу ња ва ми ни мал не усло ве по пи та њу про -
сто ра, опре ме и ка дро ва. Усло ве ко је мо ра ју да ис пу не
овла шће не ин сти ту ци је про пи су је ми ни стар по себ ним
пра вил ни ком.”.

Став 5. ми је ња се и гла си:

“(5) Пра вил ник из ста ва 3. ми ни стар ће до ни је ти у ро -
ку од шест мје се ци од да на сту па ња за ко на на сна гу.”.

Члан 5.

У чла ну 18. у ста ву 2. број: “15” за мје њу је се бро јем:
“30”.

Члан 6.

У чла ну 20. у ста ву 1. ри је чи: “и до ста вља га Ми ни -
стар ству” бри шу се.

Став 2. ми је ња се и гла си:

“(2) Овла шће на ин сти ту ци ја ду жна је да во ди еви ден -
ци ју о оба вље ној струч ној кон тро ли из ста ва 1. овог чла на
и до ста вља је Ми ни стар ству.”.

Члан 7.

У чла ну 21. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ми ни стар” до да -
ју се за пе та и ри је чи: “пу тем овла шће не ин сти ту ци је”.

Члан 8.

У чла ну 22. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Тро шко ве за упис у Ре ги стар про из во ђа ча, за под -
но ше ње при ја ве за вр ше ње струч не кон тро ле над про из -
вод њом сад ног ма те ри ја ла и за из да ва ње цер ти фи ка та из
чла на 21. став 1. овог за ко на сно си про из во ђач.”.

Члан 9.

Члан 26. ми је ња се и гла си:

“(1) Про ме том сад ног ма те ри ја ла мо гу се ба ви ти при -
вред но дру штво, дру го прав но ли це и пред у зет ник, ако на
сва ком про дај ном мје сту има ју у рад ном од но су на нео д ре ђе -
но ври је ме за по сле ног ди пло ми ра ног ин же ње ра по љо при -
вре де смјер во ћар ско-ви но гра дар ски, хор ти кул ту ре, за шти те
би ља, оп шти или не ки дру ги смјер биљ не про из вод ње.

(2) По сло ве про ме та сад ног ма те ри ја ла у ма ло про да ји
мо же вр ши ти ли це са за вр ше ном ви шом или сред њом
струч ном спре мом по љо при вред не стру ке.”.

Члан 10.

У чла ну 27. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “или оп штег
смје ра” до да ју се за пе та и ри је чи: “или не ког дру гог смје -
ра биљ не про из вод ње”.

По сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“(3) Ми ни стар до но си рје ше ње ко јим да је са гла сност
за до зво лу за увоз сад ног ма те ри ја ла из ста ва 2. овог чла -
на.”.
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