
ја њу од јед ног до три мје се ца и од ре ди ће се дво стру ки ка -
зне ни бод про пи сан ста вом 2. овог чла на за учи ње ни пре -
кр шај.

Члан 126.
(1) Нов ча ном ка зном у из но су од 40 КМ ка зни ће се за

пре кр шај:
а) во зач ако за ври је ме во жње по сту пи су прот но чла ну

35. овог за ко на, 
б) во зач ако у мо тор ном во зи лу не ма пр слук са ре флек -

тив ним ка рак те ри сти ка ма или га не но си у скла ду са чла -
ном 36. овог за ко на,

в) во зач би ци кла ако за во жњу не ко ри сти ко ло воз у
ши ри ни од нај ви ше јед ног ме тра од де сне иви це ко ло во за
(члан 40),

г) во зач ако по сту пи су прот но чл. 43. и 44. овог за ко на,
д) во зач во зи ла ако не укљу чи све по ка зи ва че прав ца на

во зи лу у скла ду са чла ном 45. овог за ко на,
ђ) во зач ако за у ста ви мо тор но во зи ло су прот но чла ну

46. овог за ко на,
е) во зач ако пар ки ра во зи ло су прот но чла ну 48. овог за -

ко на,
ж) вла сник во зи ла, од но сно во зач ако не над зи ре сво је

во зи ло, не пре ду зме све про пи са не рад ње при је на пу шта -
ња во зи ла, не при ја ви по ли ци ји нео вла шће ну упо тре бу во -
зи ла (члан 49. ст. 1, 3. и 4),

з) во зач во зи ла ако пре во зи ли ца ко ја сто је у во зи лу, сје -
де на стра ни ца ма ка ро се ри је или на не ста бил ном те ре ту
или те ре ту ко ји пре ва зи ла зи ди мен зи је то вар ног сан ду ка
или пре во зи ли ца мла ђа од 16 го ди на без пра ти о ца (члан
79. ст. 3. и 4) и

и) ако во зач по сту пи су прот но чла ну 120. ст. 1. и 2. овог
за ко на и ако ли це ко је се на ла зи у во зи лу по сту пи су прот -
но чла ну 120. став 2. овог за ко на.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на ко јим је иза зва -
на са о бра ћај на не зго да учи ни лац ће се ка зни ти нов ча ном
ка зном од 300 КМ до 900 КМ.

Члан 127.
Ако ма ло љет но ли це учи ни рад њу ко ја је овим за ко ном

утвр ђе на као пре кр шај, ка зни ће се ро ди тељ, усво ји лац, од -
но сно ста ра тељ ма ло љет ног ли ца нов ча ном ка зном про пи -
са ном за учи ње ни пре кр шај ако је тај пре кр шај учи њен као
по сље ди ца про пу ста ду жног ста ра ња о ма ло љет ном ли цу.

X - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ
Члан 128.

(1) У ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу
овог за ко на ми ни стар ће до ни је ти:

а) пра вил ник о бро ју чла но ва, на чи ну име но ва ња пред -
сјед ни ка, дје ло кру гу и на чи ну ра да Са вје та за без бјед ност
са о бра ћа ја (члан 12. став 4),

б) пра вил ник о усло ви ма и на чи ну при ку пља ња, еви -
ден ти ра ња и пра ће ња по да та ка о оби љеж ји ма зна чај ним за
без бјед ност са о бра ћа ја (члан 20. став 6),

в) пра вил ник о ре ви зи ји и про вје ри, усло ви ма и на чи ну
ли цен ци ра ња (члан 31. став 3),

г) пра вил ник о иден ти фи ка ци ји и кри те ри ју ми ма за
утвр ђи ва ње при о ри те та от кла ња ња опа сних мје ста и на чи -
ну от кла ња ња опа сних мје ста (члан 32. став 2) и

д) пра вил ник о на чи ну ра да и при сту па ста ни це тех -
нич ког пре гле да во зи ла ин фор ма ци о ном си сте му (члан
118. став 2).

(2) У ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу
овог за ко на ми ни стар над ле жан за обра зо ва ње ће до ни је ти
про пис из чла на 86. став 5. овог за ко на.

(3) У ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу
овог за ко на ми ни стар над ле жан за уну тра шње по сло ве ће
до ни је ти про пис из чла на 112. став 2. и чла на 120. став 2.
овог за ко на.

(4) У ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња на сна гу
овог за ко на скуп шти не је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ће

до ни је ти стра те ги ју и про грам из чла на 16. став 4. овог за -
ко на.

Члан 129.
До по чет ка ра да Аген ци је по сло ве из ње не над ле жно -

сти оба вља ће Ми ни стар ство.
Члан 130.

(1) У без бјед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма Ре пу бли ке
Срп ске при мје њу ју се од ред бе за ко на и про пи са до не се них
на осно ву за ко на.

(2) Ка зне ни бо до ви из ре че ни у скла ду са овим за ко ном
еви ден ти ра ју се на на чин ка ко је то про пи са но за ко ном и
про пи си ма до не се ним на осно ву за ко на.

Члан 131.
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”, осим
чла на 29. став 1. и чла на 30. ст. 1. и 4. овог за ко на, ко ји сту -
па ју на сна гу 1. јула 2012. го ди не.
Број: 01-884/11 Предсједник
2. јуна 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

980
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 ИЗ МЈЕ НА МА 

ЗА КО НА О ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НОМ ПАРТ НЕР СТВУ
Про гла ша вам За кон о из мје на ма За ко на о јав но-при ват -

ном парт нер ству, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Срп ске усво ји ла на Сед мој сјед ни ци, одр жа ној 2. ју на
2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 13. ју на 2011. го ди не кон ста -
то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма За ко на о јав но-
при ват ном парт нер ству 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: 01-020-1471/11 Предсједник
15. јуна 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н
О ИЗ МЈЕ НА МА ЗА КО НА О ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НОМ 

ПАРТ НЕР СТВУ
Члан 1.

У За ко ну о јав но-при ват ном парт нер ству у Ре пу бли ци
Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
59/09) у чла ну 10. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “одр жа ва” ри -
јеч: “и” за мје њу је се ри јеч ју: “или”.

Члан 2.
У чла ну 12. став 4. бри ше се.
У ста ву 5. ри је чи: “пре го ва рач ки по сту пак” за мје њу ју

се ри је чи ма: “ком пе те тив ни ди ја лог”.
До са да шњи ст. 5. и 6. по ста ју ст. 4. и 5.

Члан 3.
У чла ну 18. став 2. бри ше се.
У ста ву 3. за пе та и ри је чи: “на осно ву ана ли зе из ста ва

2. овог чла на” бри шу се.
До са да шњи став 3. по ста је став 2. 

Члан 4.
У чла ну 19. у тач ки в) за пе та и ри је чи: “од но сно то је

уоби ча јен ри зик ко ји сно си при ват на стра на у тр жи шној
еко но ми ји” бри шу се.
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Члан 5.
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: 01-886/11 Предсједник
2. јуна 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

981
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 ИЗ МЈЕ НИ И 

ДО ПУ НИ ЗА КО НА О УСЛО ВИ МА ПРО ДА ЈЕ 
АК ЦИ ЈА ПРЕД У ЗЕ ЋА ИЗ ОБЛА СТИ НАФТ НЕ 

ИН ДУ СТРИ ЈЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ
Про гла ша вам За кон о из мје ни и до пу ни За ко на о усло -

ви ма про да је ак ци ја пред у зе ћа из обла сти нафт не ин ду -
стри је 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 Сед мој сјед ни ци, одр жа ној 2. ју -
на 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 13. ју на 2011. го ди не кон -
ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје ни и до пу ни За ко -
на о усло ви ма про да је ак ци ја пред у зе ћа из обла сти нафт не
ин ду стри је Ре пу бли ке Срп ске 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: 01-020-1472/11 Предсједник
15. јуна 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н  
О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О УСЛО ВИ МА 

ПРО ДА ЈЕ АК ЦИ ЈА ПРЕД У ЗЕ ЋА ИЗ ОБЛА СТИ НАФТ НЕ
ИН ДУ СТРИ ЈЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.
У За ко ну о усло ви ма про да је ак ци ја пред у зе ћа из обла -

сти нафт не ин ду стри је Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 20/07 и 68/07) у чла ну 6. у
ста ву 1. ри јеч: “де вет” за мје њу је се ри јеч ју: “12”, а ри јеч:
“че ти ри” за мје њу је се ри јеч ју: “се дам”.

Члан 2.
По сли је чла на 8. до да је се но ви члан 8а., ко ји гла си: 

“Члан 8а.
Оба ве зе пред у зе ћа из чла на 5. став 1. За ко на мо гу се

ума њи ти за из нос ме ђу соб них по тра жи ва ња и оба ве за про -
дав ца и пред у зе ћа у скла ду са њи хо вим спо ра зу мом, а на
осно ву од лу ке Вла де.”. 

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: 01-885/11 Предсједник
2. јуна 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

982
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 ИЗ МЈЕ НА МА И 

ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О УПРАВ НИМ СПО РО ВИ МА
Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о

управ ним спо ро ви ма, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли -

ке Срп ске усво ји ла на Сед мој сјед ни ци, одр жа ној 2. ју на
2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 13. ју на 2011. 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 управ ним спо ро ви 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: 01-020-1473/11 Предсједник
15. јуна 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н  
О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА 

О УПРАВ НИМ СПО РО ВИ МА

Члан 1.
У За ко ну о управ ним спо ро ви ма (“Слу жбе ни гла сник

Ре пу бли ке Срп ске”, број 109/05) у чла ну 14. став 4. ми је ња
се и гла си: 

“Под усло ви ма из ст. 2. и 3. овог чла на о од га ђа њу
извр ше ња управ ног ак та про тив ко јег је под не се на ту жба
мо же од лу чи ти над ле жни суд ко ме је ту жба под не се на, ако
то у пи са ној фор ми за тра жи ту жи лац. Суд мо же од го ди ти
из вр ше ње управ ног ак та у тра ја њу до 60 да на, ра чу на ју ћи
од да на до но ше ња од лу ке о од га ђа њу.”.

Члан 2.
У чла ну 18. ри јеч: “об ли ку” за мје њу је се ри јеч ју: “оби -

му”.
По сли је ста ва 1. до да је се но ви став 2., ко ји гла си:
“Уз ту жбу се до ста вља ко на чан управ ни акт у ори ги на -

лу, од но сно овје ре ном пре пи су или овје ре ној фо то -ко пи ји.”.
Члан 3.

У чла ну 24. у ста ву 2. ри је чи: “а нај ду же у ро ку од 30
да на” за мје њу ју се ри је чи ма: “а овај рок не мо же би ти кра -
ћи од осам, ни ду жи од 30 да на”.

Члан 4.
У чла ну 31. у ста ву 3. ри је чи: “ст. 2. и 3.” за мје њу ју се

ри је чи ма: “став 2.”.
Члан 5.

Члан 49. ми је ња се и гла си:
“Тро шко ви у управ ним спо ро ви ма су из да ци учи ње ни

по во дом управ ног спо ра од ње го вог по кре та ња до за вр -
шет ка.

Сва ка стран ка по на ло гу су да уна при јед по ла же из нос
по тре бан за под ми ре ње тро шко ва ко ји ће на ста ти усљед
пред у зи ма ња од ре ђе них рад њи стран ке.

Тро шко ви по ступ ка об у хва та ју на гра ду за рад адво ка та
и дру гих ли ца ко ји ма За кон о пар нич ном по ступ ку при -
знаје пра во на на гра ду.

Суд од лу ком ко јом окон ча ва по сту пак у управ ном спо -
ру од лу чу је ко сно си тро шко ве по ступ ка и ко ли ко они из -
но се.”.

Члан 6.
По сли је чла на 49. до да је се но ви члан 49а., ко ји гла си:

“Члан 49а.
Стран ка ко ја из гу би спор ду жна је да про тив ној стран -

ки на док на ди тро шко ве спо ра. 
Ако стран ка дје ли мич но ус пи је у спо ру, суд мо же, с

обзи ром на по стиг ну ти успјех, од ре ди ти да сва ка стран ка
под ми ру је сво је тро шко ве или да јед на стран ка на док на ди
дру гој сра змје ран дио тро шко ва.

Стран ка ко ја је по кре ну ла спор пред су дом због ‘ћу та -
ња ад ми ни стра ци је’ не пла ћа тро шко ве спо ра и у слу ча ју
да не ус пи је у спо ру.”.
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