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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 7.
У члану 356. у ставу 2. ријечи: “из члана 355. Закона”
замјењују се ријечима: “из члана 355. став 1. Закона, изузев
поступака прописаних у члану 8. Закона о аграрној реформи и колонизацији”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Поступци из чл. 324, 325, 325а. и 326. почети по
раније важећим одредбама окончаће се по одредбама овог
закона.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1237/19
6. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2081
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
геолошким истраживањима, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Осмој редовној сједници,
одржаној 6. децембра 2019. године, а Вијеће народа 16. децембра 2019. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4776/19
17. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА

Члан 1.
У Закону о геолошким истраживањима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 110/13 и 91/17) у члану 7.
послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Министар доноси правилник којим се уређују геотехничка истраживања и испитивања, минималан програм
геотехничких истраживања и испитивања, начин документовања резултата геотехничких истраживања и испитивања
и услове за обављање геотехничких истраживања и испитивања.”.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.
Члан 2.
У члану 13. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Истраживања из става 4. овог члана врше се према
ревидираном пројекту детаљних геолошких истраживања.”.
Члан 3.
У члану 17. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Стручни испит из области геологије може да полаже лице са звањем геолог или дипломирани инжењер геологије, односно лице које је завршило први циклус високог
образовања у области геологије и има најмање двије године
радног искуства у области геологије, након стицања одговарајуће стручне спреме.”.
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Ст. 5. и 6. мијењају се и гласе:
“(5) Чланови комисије за полагање стручног испита
имају право на накнаду за рад.
(6) Висина накнаде из става 5. овог члана износи 50 КМ
по кандидату.”.
Став 8. мијења се и гласи:
“(8) Накнада за трошкове полагања стручног испита по
кандидату износи 400 КМ.”.
Послије става 8. додају се нови ст. 9. и 10, који гласе:
“(9) Чланови комисије из става 4. овог члана имају
право на накнаду за рад у комисији у складу са прописима
којимa се уређују плате и накнаде запослених у органима
управе и овим законом.
(10) Накнада за трошкове полагања стручног испита
уплаћује се на рачун буџета Републике Српске.”.
Досадашњи став 9. постаје став 11.
Члан 4.
У члану 25. у ставу 2. ријечи: “100 km²” замјењују се
ријечима: “50 km²”.
Члан 5.
У члану 31. у ставу 1. у тачки з) послије ријечи: “истраживања” и запете додају се ријечи: “уколико истраживања
трају дуже од годину дана” и запета.
Члан 6.
У члану 43. у ставу 2. ријеч: “пете” замјењује се ријечју:
“седме”.
Члан 7.
У члану 50. у ставу 5. послије ријечи: “средстава” додају се запета и ријечи: “прије закључења уговора о концесији за експлоатацију”.
Члан 8.
Послије члана 61а. додаје се нови члан 61б, који гласи:
“Члан 61б.
Министар ће у року од три мјесеца од дана ступања
на снагу овог закона донијети Правилник о геотехничким
истраживањима и испитивањима (члан 7. став 3).”.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1238/19
6. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2082
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ГАРАНТНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона
о Гарантном фонду Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Осмој редовној
сједници, одржаној 6. децембра 2019. године, а Вијеће народа 16. децембра 2019. године констатовало да усвојеним
Законом о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4777/19
17. децембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

