
17.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 66 37
Члан 3.

У члану 10. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и нису уписани 
у судски регистар” бришу се.

У ставу 2. у тачки б) послије ријечи: “заштите” ријеч: 
“и” брише се и додаје запета.

У тачки в) послије ријечи: “односа” додају се запета и 
нове т. г) и д), које гласе:

“г) на поднеске и одлуке суда у свим поступцима покре-
нутим ради остваривања статуса и права утврђених пропи-
сом којим се уређује заштита жртава ратне тортуре и

д) на поднеске и одлуке суда у свим поступцима које 
воде лица која пријављују и лица која трпе штетне посље-
дице због пријављивања корупције и због корупције.”.

Члан 4.
У члану 12. послије става 4. додаје се нови став 5, који 

гласи:
“(5) Суд ће одлуку о ослобађању од обавезе плаћања 

таксе донијети у року од 30 дана од дана подношења захтје-
ва таксеног обвезника.”.

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.

Члан 5.
У члану 19. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Попис таксе се закључује по завршетку поступка, a 

aко се поступак заврши на начин предвиђен чланом 18. овог 
закона, суд ће поступити у складу са чланом 32. овог закона.”.

Члан 6.
Члан 32. мијења се и гласи:
“(1) Таксеном обвезнику који не уплати таксу у року од 

осам дана од дана пријема обавјештења о обавези уплате 
таксе, рјешењем суда одређује се врста и висина таксене 
обавезе, казнена такса у износу од 50% висине те таксе, а 
таксени обвезник се обавезује да у року од осам дана од 
дана пријема рјешења плати дуговану и казнену таксу.

(2) Образложење рјешења из става 1. овог члана садржи 
сљедеће податке:

а) када је настала таксена обавеза,
б) да ли је странка обавијештена о обавези уплате таксе 

и на који начин,
в) да ли је то обавјештење примила,
г) да ли је таксени обвезник упозорен на посљедице не-

плаћања таксе у року,
д) као и друге битне чињенице о обавези уплате таксе.
(3) Против рјешења суда из става 1. овог члана дозвоље-

на је жалба у року од осам дана од дана пријема рјешења, 
која не одгађа извршење рјешења.

(4) У случају да таксени обвезник у прописаном року не 
уплати таксу из става 1. овог члана, суд доставља рјешење 
надлежном пореском органу, са клаузулом извршности, 
према сједишту, односно пребивалишту таксеног обвезни-
ка ради принудне наплате дуговане таксе.

(5) Ако је таксени обвезник физичко лице које има пребива-
лиште или боравиште у иностранству или ако је таксени обве-
зник правно лице које имa сједиште у иностранству, рјешење 
се доставља надлежном пореском органу, на чијем подручју се 
налази имовина таксеног обвезника, а ако нема имовине онда 
надлежном пореском органу на подручју сједишта суда.

(6) По пријему рјешења суда из става 1. овог члана, 
Пореска управа Републике Српске ће спровести поступак 
принудне наплате дуговане таксе по одредбама Закона о 
пореском поступку Републике Српске.

(7) Надлежни порески орган ће обавијестити суд о ре-
зултатима наплате таксе извршене принудним путем доста-
вом доказа о наплати таксе.”.

Члан 7.
У члану 33. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:

“(2) У случајевима из става 1. овог члана, уколико је 
наплата таксе извршена принудним путем, таксени обве-
зник има право на поврат таксе, казнене таксе и трошкова 
принудне наплате.”.

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 8.
Послије члана 38. додаје се нови члан 38а, који гласи:

“Члан 38а.
Поступци наплате таксе принудним путем започети по 

ранијe важећој одредби овог закона, наставиће се и оконча-
ти према тој одредби.”.

Члан 9.
У Прилогу Закона у Таксеној тарифи I - Парнични и 

извршни поступак у Тарифном броју 1. послије тачке 7. до-
даје се нова тачка 8, која гласи:

“8. Изузетно од тачке 1. подт. 1) и 2) и тачке 7. овог 
тарифног броја, за приједлог да се дозволи извршење по 
основу вјеродостојне исправе у предметима у којима је 
вриједност спора до 3.000 КМ плаћа се такса од 75 КМ.”.

Досадашње т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. постају т. 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15. и 16.

Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-743/18 Предсједник
4. јула 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке 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 НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ И 

ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Двадесет осмој посебној сједници, одржаној 4. јула 2018. 
године, а Вијеће народа 12. јула 2018. године констатова-
ло да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона 
о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2452/18 Предсједник
13. јула 2018. године Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ И 
ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ

Члан 1.
У Закону о научноистраживачкој дјелатности и техно-

лошком развоју (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 6/12 и 33/14) у члану 2. у ставу 1. тачка в) мијења се и 
гласи:

“в) научноистраживачка инфраструктура је заједнички 
назив за објекте, ресурсе и услуге, коју научноистраживач-
ка заједница користи за спровођење истраживања и подсти-
цање иновација,”.

У тачки у) послије ријечи: “добити” додаје се ријеч: “и”.
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Послије тачке у) додаје се нова тачка ф), која гласи:
“ф) отворена наука је принцип опште и бесплатне до-

ступности научних истраживања и података”.

Члан 2.
У члану 4. т. а) и б) мијењају се и гласе:
“а) развој науке, технологије и високог образовања у 

институционалном оквиру који подстиче изврсност, нацио-
налну и међународну видљивост у науци и иновативности 
са научноистраживачким резултатима који значајно допри-
носе економском развоју, конкурентности привреде и ра-
звоју друштва у цјелини,

б) подстицање изврсности у науци и иновативности 
ради очувања, проширења и продубљивања научних сазна-
ња и општег фонда знања,”.

Члан 3.
У члану 6. у тачки к) послије ријечи: “сарадњи” додаје 

се запета и брише се ријеч: “и”.
У тачки л) послије ријечи: “раду” додају се ријеч: “и” и 

нова тачка љ), која гласи:
“љ) отворене науке”.

Члан 4.
У члану 7. послије става 1. додаје се став 2, који гласи:
“(2) Научноистраживачки рад у Републици се обавља и 

у интердисциплинарним и мултидисциплинарним научним 
областима, које укључују двије или више области из става 
1. овог члана.”.

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 5.
У члану 9. у ставу 1. послије ријечи: “научни” брише се 

запета и додаје се ријеч: “и”, а послије ријечи: “прегледни” 
ријечи: “и стручни” бришу се.

Члан 6.
Члан 10. мијења се и гласи:
“Научноистраживачка инфраструктура је заједнички 

назив за објекте, ресурсе и услуге, коју научноистраживач-
ка заједница користи за спровођење истраживања и под-
стицање иновација и обухвата: важну научноистраживачку 
опрему или сет инструмената, колекције, архиве научних 
података, електронске инфраструктуре као што су системи 
са базама података и рачунарски системи, и комуникациј-
ске мреже.”.

Члан 7.
У члану 16. у ставу 1. послије ријечи: “садржи” додају 

се ријечи: “визију, мисију,”.

Члан 8.
У члану 17. у ставу 1. у тачки и) ријечи: “и научно-

стручних” бришу се.
Тачка к) мијења се и гласи:
“к) унапређења инфраструктуре и набавке опреме не-

опходне за научноистраживачки рад,”.
У тачки л) послије ријечи: “сарадње” додаје се запета и 

брише се ријеч: “и”.
У тачки љ) послије ријечи: “развоја” додају се запета и 

нове т. м) и н), које гласе:
“м) подстицања научне продуктивности у међународ-

ним референтним часописима и награђивање за научна 
достигнућа и

н) подстицање и подршка учешћа младих на олим-
пијадама знања и међународним такмичењима из обла-
сти природних наука, математике, информатике и ин-
жењерства”.

У ставу 3. послије ријечи: “години” додају се ријечи: 
“и износ средстава за финансијску подршку, у складу са 
законом”.

Члан 9.
У члану 19. у ставу 1. послије ријечи: “радова,” додају се 

ријечи: “посебно на трећем циклусу студија, као што су док-
торске дисертације и индустријски докторати који су резултат 
рјешавања специфичних захтјева у привредном сектору,”.

У ставу 2. послије ријечи: “иностранству” додају се 
ријечи: “кроз стандардне академске студије и иновативно 
докторско усавршавање”.

Члан 10.
У члану 25. у тачки г) ријечи: “из појединих ужих науч-

них области” бришу се.

Члан 11.
У члану 37. у ставу 1. послије ријечи: “Влада” додају се 

ријечи: “у име Републике”.

Члан 12.
У члану 38. у тачки в) послије ријечи: “институти” бри-

ше се запета и додаје се ријеч: “и”.
У тачки г) послије ријечи: “центри” брише се ријеч: “и” 

и додаје се тачка.
Тачка д) брише се.

Члан 13.
У члану 43. у ставу 1. тачка в) мијења се и гласи:
“в) има у радном односу са пуним радним временом 

најмање осам истраживача компетентних за област нау-
ка којом се институт бави, од којих четири истраживача у 
научном звању и четири истраживача у звању истраживач 
сарадник или вишем звању,”.

Став 2. брише се.
У ставу 3. ријечи: “ст. 1. и 2.” замјењују се ријечима: 

“става 1.”.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 14.
У члану 49. у ставу 1. тачка в) мијења се и гласи:
“в) има у радном односу са пуним радним временом нај-

мање четири истраживача компетентних за истраживање и ра-
звој из области наука којом се институт бави, од којих најмање 
један истраживач у научном звању и најмање три истраживача 
у звању истраживач сарадник или вишем звању,”.

Члан 15.
Члан 57. мијења се и гласи:
“(1) Научноистраживачким радом у смислу овог закона 

баве се и научна удружења.
(2) Научно удружење је сваки облик добровољног пове-

зивања више физичких или правних лица ради унапређења 
или остварења неког заједничког или општег интереса или 
циља из подручја научноистраживачке дјелатности у скла-
ду са законом, а чија основна сврха није стицање добити.

(3) Научна удружења могу да учествују у остваривању 
програма из члана 17. става 1. т. е) и ж) овог закона.”.

Члан 16.
Члан 58. брише се.

Члан 17.
Члан 59. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Удружење мора имати најмање два члана у научном 

звању да би имало право учешћа у остваривању програма 
из члана 57. став 3. овог закона.”.

Члан 18.
У члану 60. у ст. 1. и 2. ријечи: “изузетних вриједности” 

замјењују се ријечју: “изврсности”.

Члан 19.
У члану 61. у ст. 1, 2. и 3. ријечи: “изузетних вријед-

ности” замјењују се ријечју: “изврсности”.
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Члан 20.

У члану 62. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Научноистраживачке организације у смислу Реги-

стра из става 1. овог члана су научноистраживачке органи-
зације из члана 38. овог закона и научна удружења из члана 
57. овог закона.”.

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 21.
У члану 85. послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, 

који гласе:
“(3) Уколико се за лице које има научно-наставно звање 

појаве чињенице и докази наведени у тачки а) става 1. овог 
члана или се утврде услови наведени у т. б) и в) става 1. 
овог члана, на то лице се не примјењују одредбе члана 77. 
овог закона и нема право да учествује у остваривању про-
грама из члана 17. овог закона, ни као физичко лице, нити 
као члан пројектног тима.

(4) Податке о лицу из става 3. овог члана Министарство 
доставља Министарству просвјете и културе и високошкол-
ској установи на којој је стечено научно-наставно звање.”.

Члан 22.
Послије члана 112. додаје се нови члан 112а, који гласи:

“Члан 112а.
(1) Министар ће у року од годину дана од дана ступања 

на снагу овог закона донијети правилнике o:
a) мјерилима за остваривање и финансирање програма 

унапређења инфраструктуре и набавке опреме неопходне 
за научноистраживачки рад,

б) подстицању научне продуктивности у међународним 
референтним часописима и награђивање за научна достиг-
нућа,

в) подстицању и подршци учешћа младих на олимпија-
дама знања и међународним такмичењима из области при-
родних наука, математике, информатике и инжењерства.

(2) До доношења подзаконског акта из става 1. тачка а) 
овог закона примјењиваће се важећи подзаконски акт ако 
није у супротности са овим законом.”.

Члан 23.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-744/18 Предсједник
4. јула 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1248
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 182. и члан 186. ст. 1. и 2. Пословника На-
родне скупштине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина 
Републике Српске, на Двадесет осмој посебној сједници, 
одржаној 4. јула 2018. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Страте-

гију борбе против корупције у Републици Српској од 2018. 
до 2022. године.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-745/18 Предсједник
4. јула 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1249
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника На-
родне скупштине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина 
Републике Српске, на Двадесет осмој посебној сједници, 
одржаној 4. јула 2018. године, донијела је  с љ е д е ћ и

З АКЉУЧАК
У ВЕЗИ СА ЗАКОНОМ О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Народна скупштина Републике Српске задужује Вла-
ду Републике Српске да анализира важећи Закон о кривич-
ном поступку, те да на основу извршене анализе размотри 
потребу доношења новог закона о кривичном поступку 
Републике Српске у редовној процедури, уз учешће профе-
сионалне заједнице и стручне јавности.

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-738/18 Предсједник
4. јула 2018. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

Републичка изборна комисија Републике Српске
На основу чл. 35, 36. и 37. Изборног закона Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/02, 
35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12 и 45/18), Републичка 
изборна комисија Републике Српске, на сједници oдржаној 
10.7.2018. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 
ПОКРИЋЕ ДИЈЕЛА ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се критеријуми и начин ра-

сподјеле средстава планираних у Буџету Републике Српске 
за покриће дијела трошкова изборне кампање политичких 
субјеката на Општим изборима 7. октобра 2018. године.

Члан 2.
Политички субјекти у смислу ове одлуке су: политичке 

странке (партије), коалиције, независни кандидати и ли-
сте независних кандидата, овјерени за учешће на Општим 
изборима 2018. године.

Члан 3.
Средства планирана у Буџету Републике Српске за 

финансирање изборне кампање – економски код 415200 
расподијелиће се према сљедећим критеријумима:

- 1/3 средстава политичким субјектима који имају по-
сланичке мандате у актуелном сазиву Народне скупштине 
Републике Српске,

- 1/3 средстава политичким субјектима који су овјере-
ни за учешће на Општим изборима у Босни и Херцегови-
ни 2018. године у изборној јединици коју чини Република 
Српска и

- 1/3 средстава политичким субјектима који освоје по-
сланичке мандате у Народној скупштини Републике Српске 
на Општим изборима у Босни и Херцеговини 2018. године.

Члан 4.
Политичким партијама и коалицијама које имају посла-

нике у НСРС равномјерно се распоређује 50% средстава из 
члана 3. став 1. алинеја 1. ове одлуке.

Политичким партијама и коалицијама које имају посла-
нике у НСРС распоређује се 50% средстава из члана 3. став 
1. алинеја 1. ове одлуке сразмјерно броју њихових посла-
ничких мандата.


