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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 ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
КРИВИЧНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допуни Кривичног
закона Републике Српске, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу -
бли ке Срп ске усво ји ла на Че тр на е стој сјед ни ци, одр жа ној
15. де цем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 27. де цем бра
2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
измјенама и допуни Кривичног закона Републике Српске
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: 01-020-3540/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ КРИ ВИЧ НОГ ЗА КО НА 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

У Кри вич ном за ко ну Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06
и 73/10) у чла ну 32. став 2. бри ше се.

Члан 2.

У чла ну 42. став 4. бри ше се.

Члан 3.

У чла ну 44. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ду го трај ног за -
тво ра” бри ше се за пе та и ри је чи: “ка зну ма ло љет нич ког за -
тво ра”.

Члан 4.

Гла ва ше ста: “Вас пит не пре по ру ке, мје ре и ка зне за ма -
ло љет ни ке” и чл. 63. до 93. бри шу се.

Члан 5.

У чла ну 100. у ста ву 5. ри је чи: “или ма ло љет нич ког за -
тво ра” бри шу се.

Члан 6.

У чла ну 101. у ста ву 2. у тач ки 3) по сли је ри је чи: “нов -
ча ну ка зну” бри ше се за пе та и до да је ри јеч: “или”, а ри је -
чи: “и на ма ло љет нич ки за твор” бри шу се.

Члан 7.

У на сло ву чла на 106. ри је чи: “и ма ло љет нич ког за тво -
ра” бри шу се.

У истом чла ну став 3. бри ше се.

Члан 8.

У чла ну 108. став 2. бри ше се.

До са да шњи ст. 3. и 4. по ста ју ст. 2. и 3.

Члан 9.

У чла ну 109. став 6. бри ше се.

Члан 10.

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: 01-2011/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка 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 ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
образовању одраслих, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли -
ке Срп ске усво ји ла на Че тр на е стој сјед ни ци, одр жа ној 15.
де цем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 27. де цем бра 2011.
го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о измјенама и
допунама Закона о образовању одраслих 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: 01-020-3543/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 

ОБРА ЗО ВА ЊУ ОД РА СЛИХ

Члан 1.

У За ко ну о обра зо ва њу од ра слих (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 59/09) у чла ну 5. тач ка а) ри је чи:
“ко ја су за вр ши ла основ но обра зо ва ње у ре дов ном шко ло -
ва њу и дру га ли ца ко ја се обра зу ју, а да при том не ма ју ста -
тус уче ни ка или сту ден та” бри шу се.

Члан 2.

У чла ну 13. став 2. бри ше се.

Члан 3.

У чла ну 18. став 2. ри је чи: “Удру же ња по сло да ва ца” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “ве ћин ског ре пре зен та тив ног удру -
же ња по сло да ва ца на ни воу Ре пу бли ке”.

У чла ну 18. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко -
ји гла си:

“(3) Ми ни стар, на при је длог За во да, до но си фор мал не
на став не пла но ве и про гра ме обра зо ва ња од ра слих за за ни -
ма ња тре ћег и че твр тог сте пе на сло же но сти.”.

Члан 4.

У чла ну 20. у ста ву 2. ри је чи: “ко ли ко и из во ђе ње про -
гра ма за обра зо ва ње ре дов них уче ни ка” за мје њу ју се ри је -
чи ма: “у скла ду са бро јем ча со ва пред ви ђе ним про гра ми ма
сред њег струч ног обра зо ва ња од ра слих”.

Став 3. бри ше се.

До са да шњи ст. 4. и 5. по ста ју ст. 3. и 4.

Члан 5.

У чла ну 24. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “сту ден та” до да -
је се за пе та и ри је чи: “уко ли ко упи су је фор мал ни про грам
обра зо ва ња од ра слих”.

Члан 6.

У чла ну 25. у ста ву 3. у тач ки в) бри ше се за пе та и до -
да је ри јеч: “и”.

У истом ста ву у тач ки г) по сли је ри је чи: “обра зо ва ња”
бри ше се ри јеч: “и” и до да је тач ка.

У истом ста ву тач ка д) бри ше се.

Члан 7.

Члан 40. ми је ња се и гла си:

“(1) Уну тра шњи над зор над спро во ђе њем овог за ко на
вр ши Ми ни стар ство.

(2) Над зор над струч ним ра дом ор га ни за то ра обра зо ва -
ња од ра слих вр ши За вод.

(3) Ин спек циј ски над зор над при мје ном овог за ко на и
дру гих про пи са из обла сти обра зо ва ња од ра слих вр ши Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, по сред ством
про свјет не ин спек ци је.”.
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