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Mинистарство рада и борачко инвалидске заштите
Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-602, факс: 051/338-845, E-mail: mpb@mpb.vladars.net

Број: 16-01-020-41/18
Датум: 14. 03. 2018. године
У складу са Закључком Народне скупштине Републике Српске у вези са Нацртом закона о
заштити жртава ратне тортуре број: 02/1-021-145/18, донесеним на Двадесет трећој сједници
Народне скупштине Републике Српске одржаној 22. фебруара 2018. године и објављеним у
„Службеном гласнику Републике Српске“ број: 18/18, Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите упућује
ПОЗИВ
ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖРТАВА
РАТНЕ ТОРТУРЕ
На основу Закључка Народне скупштине Републике Српске, број: 02/1-021-145/18 од 22.
фебруара 2018. године, којим је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите задужено да
организује и спроведе јавну расправу о Нацрту закона о заштити жртава ратне тортуре јер се
наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је
неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне
институције, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите позива заинтересоване субјекте на
јавну расправу о Нацрту закона о заштити жртава ратне тортуре, која ће се одржати према
сљедећем плану:
1. Приједор - 20. март 2018. године (уторак), са почетком у 11:00 часова, у просторијама
„Завода за изградњу града,“
2. Добој - 23. март 2018. године (петак), са почетком у 11:00 часова, скупштинска сала
Дома војске,
3. Бања Лука - 26. март 2018. године (понедјељак), са почетком у 11:00 часова,
скупштинска сала града Бања Лука,
4. Бијељина - 27. март 2018. године (уторак), са почетком у 12:00 часова, скупштинска сала
Центра за културу,
5. Источно Сарајево - 28. март 2018. године (сриједа), са почетком у 10:00 часова, хотел
„Београд,“
6. Требиње - 29. март 2018. године (четвртак), са почетком у 10:00 часова, скупштинска
сала града Требиња.
Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре може се преузети са интернет странице
Министарства рада и борачко-инвалидске заштите www.mpb.vladars.net или интернет странице
Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите позива све заинтересоване грађане,
органе и организације, научне и стручне институције да узму учешћа у јавној расправи, те да
писменим и усменим приједлозима и сугестијама, дају свој допринос за утврђивање коначног текста
Приједлога закона о заштити жртава ратне тортуре.
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