
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 ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ 

ЗА ДРУ ГА МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
по љо при вред ним за дру га ма, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де ве тој сједници, одржаној
20. ју ла 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 28. ју ла 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 по љо при вред ним за дру га 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: 01-020-1890/11 Предсједник
29. јула 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 ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ ЗА ДРУ ГА МА

Члан 1.

У За ко ну о по љо при вред ним за дру га ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 73/08 и 106/09) у чла ну 12.
у ста ву 2. по сли је ри је чи: “по љо при вред них про из во да,”
до да ју се ри је чи: “по љо при вред ном ме ха ни за ци јом и”.

Члан 2.

У чла ну 48. у ста ву 3. ри је чи: “у ро ку од 60 да на од да -
на сту па ња на сна гу овог за ко на” за мје њу ју се ри је чи ма:
“до 31. децембра 2011. го ди не”.

Члан 3.

У чла ну 48а. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “за дру га ма” до -
да ју се ри је чи: “и дру гим прав ним ли ци ма ре ги стро ва ним
за оба вља ње дје лат но сти из обла сти по љо при вре де”, а по -
сли је ри је чи: “пра ва” бри ше се ри јеч: “за дру га”.

У ста ву 2. ри јеч: “не крет ни на” за мје њу је се ри јеч ју:
“не по крет но сти”.

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

“(3) Ако не ма за ин те ре со ва них за дру га ко је су би ле ра ни -
ји ко ри сни ци не по крет но сти, при о ри тет за за кљу чи ва ње уго -
во ра има ју оста ле за дру ге у од но су на дру га прав на ли ца.”.

У до са да шњем ста ву 3., ко ји по ста је став 4. по сли је ри -
је чи: “за дру га ма” до да ју се ри је чи: “и дру гим прав ним ли -
ци ма”.

Члан 4.

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: 01-1201/11 Предсједник
20. јула 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука 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 ИЗ МЈЕ НА МА 
И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПО ЛИ ЦИЈ СКИМ 

СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ МА

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
по ли циј ским слу жбе ни ци ма, ко ји је На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де ве тој сједници, одржаној
20. ју ла 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 28. ју ла 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 по ли циј ским 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: 01-020-1891/11 Предсједник
29. јула 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 
ПО ЛИ ЦИЈ СКИМ СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ МА

Члан 1.

У За ко ну о по ли циј ским слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 43/10) у чла ну 2. у ста ву
1. по сли је ри је чи: “Хер це го ви не” до да ју се за пе та и ри је чи:
“и дру гим за ко ни ма из над ле жно сти Ми ни стар ства”. 

Члан 2.

У чла ну 7. у ста ву 1. ри јеч: “или” за мје њу је се ри је чи -
ма: “и/или”.

У ста ву 2. ри је чи: “се иден ти фи ко ва ти на дру ги на чин”
за мје њу ју се ри је чи ма: “ли це пре ма ко јем пред у зи ма по ли -
циј ска овла шће ња упо зо ри ти ри јеч ју: по ли ци ја”. 

Члан 3.

У чла ну 10. по сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3.,
ко ји гла се:

“(2) Ми ни стар ство у окви ру над ле жно сти про пи са них
за ко ном спро во ди ис пи ти ва ње, од но сно те сти ра ње од ре ђе -
них ли ца по мо ћу по ли гра фа, а у скла ду са ак том ко ји до но -
си ди рек тор.

(3) Ми ни стар ство мо же јав но рас пи са ти на гра ду за
одре ђе на оба вје ште ња, а у скла ду са ак том ко ји до но си ми -
ни стар.”. 

Члан 4.

У чла ну 12. у ста ву 1. у тач ки д) по сли је ри је чи: “до зво -
ље но” бри ше се ри јеч: “и” и до да је за пе та.

У тач ки ђ) по сли је ри је чи: “за ко ном” додајe се ри јеч:
“и” и но ва тач ка е), ко ја гла си:

“е) спре ча ва ња при сту па лич но сти ма, објек ти ма и про -
сто ри ма ко ји се по себ но обез бје ђу ју”.

Члан 5.

У чла ну 17. у ста ву 4. ри јеч: “при ве сти” за мје њу је се
ри је чи ма: “пре ве сти слу жбе ним во зи лом”. 

Члан 6.

У чла ну 19. став 3. ми је ња се и гла си:

“Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца Ми ни стар ства
огла ша ва по тра гу об ја вом или рас пи сом о тра га њу.”.

По сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5. ко ји гла се:

“(4) Об ја ва се рас пи су је ра ди:

а) утвр ђи ва ња пре би ва ли шта или бо ра ви шта ли ца у
скла ду са по себ ним за ко ном,

б) утвр ђи ва ња иден ти те та ли ца ко је ни је у ста њу да
пру жи лич не по дат ке или утвр ђи ва ња иден ти те та ли ца за
ко је се не мо гу утвр ди ти по да ци,

в) про на ла ска пред ме та у ве зи са кри вич ним дје лом
или пре кр ша јем у скла ду са по себ ним про пи си ма или
пред ме ти ма ко ји су про на ђе ни или не ста ли и

г) од у зи ма ња пред ме та или ис пра ва на осно ву од лу ке
су да или ор га на упра ве.

(5) Рас пис о тра га њу рас пи су је се:

а) за не ста лим ли цем,

б) за ли цем за ко је по сто ји осно ва на сум ња да је из вр -
ши ло кри вич но дје ло за ко је се го ни по слу жбе ној ду жно -
сти,

в) за ли цем ко је мо же да ти оба вје ште ња о кри вич ном
дје лу или учи ни о цу на за хтјев над ле жног ор га на или уста -
но ве ко ји је под не сен у скла ду са по себ ним за ко ном на за -
хтјев ро ди те ља, од но сно ста ра те ља ли ца од бје глог од ку ће и

г) у дру гим слу ча је ви ма у скла ду са по себ ним про пи -
си ма.”.

Члан 7.

У чла ну 20. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “без бјед но сти”
до да ју се ри је чи: “и обез бје ђе ња лич но сти и обје ка та ко ји
се по себ но обез бје ђу ју”.
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