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Ступање на снагу Закона

Члан 29.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-126/22 Предсједник
10. фебруара 2022. године  Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Проглашавам Закон о допунама Закона о републич-
кој управи, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Двадесетој редовној сједници, одржаној 10. 
фебруара 2022. године, а Вијеће народа 21. фебруара 2022. 
године констатовало да се усвојени Закон о допунама Зако-
на о републичкој управи не односи на витални национални 
интерес ниједног од конститутивних народа у Републици 
Српској.
Број: 01-020-633/22 Предсједник
22. фебруара 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Закону о републичкој управи (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, бр. 115/18 и 111/21) у члану 39. у тачки 
20) послије ријечи: “инвестиције” додају се запета и нова 
тачка 21), која гласи:

“21) Агенција за лијекове и медицинска средства Репу-
блике Српске”.

Члан 2.
Послије члана 58а. додаје се нови члан 58б, који гласи:

“Члан 58б.
(1) Агенција за лијекове и медицинска средства Репу-

блике Српске обавља послове издавања дозволе за ста-
вљање лијека у промет, обнову дозволе за стављање лије-
ка у промет, односно њено укидање и измјене, послове 
лабораторијског испитивања квалитета лијекова и давање 
стручне оцјене квалитета лијекова, издавање цертификата 
о примјени добрих пракси (произвођачке, веледрогеријске, 
клиничко-лабораторијске, транспортне и друге), пријављи-
вање или одобравање клиничких испитивања лијекова и 
праћење нежељених дјеловања насталих током клиничких 
испитивања, издавање дозвола за производњу лијекова на 
основу увјерења о примјени добре произвођачке праксе, 
издавање дозвола за промет на велико лијековима на осно-
ву увјерења о примјени добре дистрибутерске праксе (до-
бра веледрогеријска пракса), успостављање и одржавање 
ажуриране евиденције о увозу лијекова који немају дозво-
лу за промет у Републици, издавање годишњег регистра 
лијекова који садржи списак лијекова који су дозвољени за 
промет у Републици, послове прикупљања, анализирања и 
реаговања на нежељена дјеловања лијекова, односно по-
слове фармаковигилансе, послове контроле квалитета лије-
кова, организовање информационих система о лијековима, 
укључујући и успостављање базе података о лијековима за 
које је издата дозвола за стављање у промет у Републици, 
прикупљање података о промету и потрошњи лијекова и 
повезивање у међународне мреже информација о лијекови-
ма, као и информисање домаће стручне и шире јавности 
о лијековима у складу са важећим законима, међународну 
размјену информација о нежељеним ефектима лијекова, 
праћење европске фармакопеје, међународну размјену ин-

формација и вођење евиденција о промету опојних дрога 
и психотропних супстанци уз сагласност надлежних репу-
бличких тијела, предлагање усклађивања прописа из обла-
сти лијекова са прописима Европске уније и смјерницама 
међународних институција, вођење Регистра медицинских 
средстава за територију Републике, вођење Регистра про-
извођача медицинских средстава за територију Републике, 
вођење Регистра правних лица која врше промет на велико 
медицинских средстава за територију Републике, издава-
ње потврде о упису у Регистар произвођача медицинских 
средстава, издавање потврде о упису у Регистар правних 
лица која врше промет на велико медицинских средстава, 
послове прикупљања, анализирања и реаговања на не-
жељене појаве приликом примјене медицинских средстава, 
односно послове материовигилансе медицинских средста-
ва, учествовање у пословима у вези са оцјењивањем уса-
глашености и означавањем медицинских средстава у Репу-
блици са усклађеним европским стандардима и техничким 
прописима донесеним на основу прописа којима је уређе-
на област техничких захтјева за производе и оцјењивање 
усклађености, послове стручног надзора над производњом 
и прометом на велико медицинских средстава, као и прав-
них лица која врше производњу или увоз и промет на вели-
ко медицинских средстава у оквиру издатих дозвола, успо-
стављање информационог система о медицинским сред-
ствима, укључујући и успостављање базе података о меди-
цинским средствима која су уписана у Регистар медицин-
ских средстава, податке о правним лицима која производе 
медицинска средства или обављају увоз и промет на велико 
медицинских средстава, прикупљање података о промету и 
потрошњи медицинских средстава, података који омогућа-
вају рационализацију коришћења медицинских средстава и 
повезивање у међународне мреже информација о медицин-
ским средствима и друге послове прописане законом.

(2) Агенција за лијекове и медицинска средства Ре-
публике Српске је самостална управна организација са 
својством правног лица”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-125/22 Предсједник
10. фебруара 2022. године Народне скупштине, 
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 
ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Проглашавам Закон о измјени Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Двадесетој редовној сједници, 
одржаној 10. фебруара 2022. године, а Вијеће народа 21. 
фебруара 2022. године констатовало да се усвојени Закон 
о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
не односи на витални национални интерес ниједног од кон-
ститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-632/22 Предсједник
22. фебруара 2022. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И 

ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13, 96/13 
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– Одлука Уставног суда Републике Српске, 103/15 и 111/21) 
члан 39. мијења се и гласи:

“(1) Лицу коме је у складу са чланом 37. овог закона 
утврђен посебан стаж у двоструком трајању Фонд ће на 
лични захтјев укинути рјешење којим je тај стаж утврђен.

(2) Лице коме је у складу са ставом 1. овог члана укину-
то рјешење Фонда о утврђивању посебног стажа у двостру-
ком трајању не може поново поднијети захтјев за утврђива-
ње посебног стажа у двоструком трајању.

(3) Захтјев за укидање рјешења Фонда у смислу става 1. 
овог члана не може да поднесе корисник пензије”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-124/22 Предсједник
10. фебруара 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава 

Републике Српске, члана 177. став 2. и члана 181. став 3. По-
словника Народне скупштине Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина 
Републике Српске, на 20. редовној сједници, одржаној 10. 
фебруара 2022. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ЗАКОНА О 
ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ 

ОСИГУРАЊУ

I
У поступку доношења Закона о измјени Закона о пен-

зијском и инвалидском осигурању утврђено је да постоје 
нарочито оправдани разлози да наведени закон ступи на 
снагу наредног дана од дана објављивања.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-123/22 Предсједник
10. фебруара 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републи-

ке Српске, члана 38. став 1. и члана 51. став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и чл. 177. и 181. 
Пословникa Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна 
скупштина Републике Српске, на 20. редовној сједници, 
одржаној 10. фебруара 2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 

НАМЈЕНЕ “АЕРОДРОМ ТРЕБИЊЕ”

I
Овом одлуком усваја се Зонинг план подручја посебне 

намјене “Аеродром Требиње” (у даљем тексту: План).

II
План из тачке I ове одлуке излаже се на стални јавни 

увид код органа управе који је надлежан за послове уређе-
ња простора града Требиња.

III
Tекстуални и графички дио Плана је у аналогном и ди-

гиталном облику.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-131/22 Предсједник
10. фебруара 2022. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р. 
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у складу са чланом 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 41/03) и чланом 19. 
став 2. Закона о Агенцији за банкарство Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 
4/17), Влада Републике Српске, на 156. сједници, одржаној 
10.2.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР 
И ИМЕНОВАЊЕ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком ближе се уређују услови и критерију-

ми за избор и именовање једног члана Управног одбора 
Агенције за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: 
Агенција).

II
Под условима и критеријумима за избор и именовање 

из тачке I ове одлуке сматрају се степен образовања, струч-
но знање, радно искуство, као и други услови утврђени 
овом одлуком.

III
Кандидати из тачке I ове одлуке морају испуњавати 

сљедеће услове и критеријуме.
Општи услови:
- да је држављани Републике Српске или Босне и Хер-

цеговине,
- да је старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност,
- да није отпуштен из државне службе на било којем 

нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или 
ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у Републици Српској у периоду од три (3) го-
дине прије објављивања упражњене позиције,

- да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне 
и Херцеговине,

- да није осуђиван за кривична дјела против привреде и 
платног промета или кршење јавних или професионалних 
дужности,

- да не обавља дужност или врши активности које дово-
де до сукоба интереса, како је прописано одредбама члана 
5. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 73/08 и 52/14), члана 5. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 25. Закона 
о Агенцији за банкарство Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 59/13 и 4/17).

Посебни услови:
- завршен први циклус студија са остварених најмање 

240 ECTS бодова економског или правног смјера или екви-
валент и пет година радног искуства у тој стручној спреми 
у органима, организацијама и институцијама финансијског 
сектора,

- одговарајућа стручна знања и лична својства која га 
чине достојним за обављање ове функције.


