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(2) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће 

се одговорно лице у организатору образовања одраслих за 
прекршај из става 1. овог члана.

ГЛАВА VIII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.
(1) Организатори образовања одраслих који реализују 

програме за образовање одраслих дужни су да у року од го-
дину дана ускладе своју организацију, пословање и опште 
акте са овим законом.

(2) Полазници образовања одраслих који су уписали 
формалне програме образовања одраслих до ступања на 
снагу овог закона код организатора формалног образовања 
одраслих који не испуњава услове у складу са овим зако-
ном, имају могућност да, у року од двије године од дана 
ступања на снагу овог закона, заврше образовање код истог 
или другог организатора образовања по програму који су 
уписали.

(3) Организатори образовања одраслих који ступањем 
на снагу овог закона не испуњавају услове за извођење 
формалних програма образовања одраслих дужни су да, у 
року од двије године од дана ступања на снагу овог закона, 
за полазнике који су уписали формалне програме образова-
ња одраслих до ступања на снагу овог закона, организују 
завршетак уписаног програма образовања одраслих.

(4) Јавно важећи програми за оспособљавање и фор-
мални програми усавршавања донесени прије ступања на 
снагу овог закона примјењиваће се до доношења нових 
програма.

Члан 52.
Министар ће у року од девет мјесеци од дана ступања 

на снагу овог закона на приједлог Завода донијети правил-
нике о:

1) поступку избора организатора образовања одраслих 
(члан 12. став 6),

2) садржају и начину вођења Регистра организатора 
образовања одраслих (члан 16. став 3),

3) садржају, формату, начину вођења и чувања андра-
гошке документације и евиденције (члан 18. став 2),

4) начину провјере и верификације послодаваца код 
којих се обавља практичан рад, садржај и начин вођења ре-
гистра послодаваца (члан 30. став 4),

5) форми и садржају јавних исправа у образовању одра-
слих (члан 37. став 5),

6) начину рада испитних комисија и поступку спро-
вођења испита (члан 38. став 9).

Члан 53.
До доношења подзаконских прописа из члана 52. овог 

закона примјењиваће се подзаконски прописи донесени на 
основу раније важећег закона, ако нису у супротности са 
овим законом.

Члан 54.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о образовању одраслих (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 59/09 и 1/12).

Члан 55.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-927/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1990
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Проглашавам Закон о допунама Закона о републич-
кој управи, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Деветнаестој редовној сједници, одржаној 25. 
новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. децембра 2021. 
године констатовало да се усвојени Закон о допунама Зако-
на о републичкој управи не односи на витални национални 
интерес ниједног од конститутивних народа у Републици 
Српској.
Број: 01-020-4253/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Закону о републичкој управи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број 115/18) у члану 39. у тачки 19) 
послије ријечи: “одраслих” додају се запета и нова тачка 
20), која гласи:

“20) Републичка дирекција за инвестиције”.

Члан 2.
Послије члана 58. додаје се нови члан 58а, који гласи:

“Члан 58а.
(1) Републичка дирекција за инвестиције сарађује са ре-

публичким органима управе, носиоцима јавних овлашћења, 
органима јединица локалне самоуправе и представницима 
пословне заједнице и представља контакт тачку ради под-
стицања и привлачења инвестиција у Републику Српску, 
а посебно стратешки битних инвестиција које доприносе 
усвајању нових технологија, унапређивању ефикасности, 
повећању извоза и запошљавању висококвалификованог 
кадра; у сарадњи са заинтересованим инвеститором води 
реализацију инвестиције и прати, координише и подстиче 
рад осталих институција и организација укључених у реа-
лизацију инвестиције ради брзог и ефикасног завршетка 
процедура; прати и анализира услове пословања и закон-
ска рјешења и предлаже мјере за њихово унапређивање; 
пружа стручну, савјетодавну и административно-опера-
тивну подршку заинтересованим инвеститорима у процесу 
припреме и реализације инвестиција; спроводи програм 
постинвестиционе подршке; спроводи активности страте-
шког маркетинга привредних потенцијала Републике Срп-
ске; реализује програме подстицаја за подршку и развој 
инвестиција; обезбјеђује услове за приступ и реализацију 
пројеката који се финансирају из међународне развојне по-
моћи, а који доприносе подстицању инвестиција; прати и 
анализира услове улагања и привредне услове на другим 
тржиштима и секторима и даје предлоге за привлачење и 
подстицање инвестиција из тих тржишта и сектора; оства-
рује сарадњу са представништвима Републике Српске у 
иностранству ради промоције и привлачења инвестиција 
у Републику Српску; остварује сарадњу са домаћим при-
вредним субјектима и представницима пословне заједнице 
пружањем информација о стању на другим тржиштима и 
секторима са циљем повећања домаћих инвестиција; оства-
рује сарадњу са сличним агенцијама у другим земљама; 
учествује у дефинисању стратегија, прописа и пројеката у 
вези са пословима које обавља.

(2) Републичка дирекција за инвестиције је самостална 
управна организација са својством правног лица”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-923/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.


