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1991
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 ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У ВАНРЕДНИМ 
СИТУАЦИЈАМА

Проглашавам Закон о допунама Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама, 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 Закона о заштити и спасавању у 
ванредним ситуацијама не односи на витални национални 
интерес ниједног од конститутивних народа у Републици 
Српској.

Број: 01-020-4254/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 1.
У Закону о заштити и спасавању у ванредним ситуа-

цијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 121/12 
и 46/17) у члану 18. послије тачке м) додаје се нова тачка 
н), која гласи:

“н) на приједлог Републичког штаба за ванредне ситуа-
ције актом из своје надлежности уређује начин извршава-
ња мјера за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама, 
утврђене овим законом и другим законима,”.

У досадашњој тачки њ), која постаје тачка о), послије 
ријечи: “спасавања” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.

Досадашње т. н), њ) и о) постају т. њ), о) и п).

Члан 2.
У члану 47. послије тачке а) додаје се нова тачка б), која 

гласи:
“б) предлаже Влади мјере за заштиту и спасавање у 

ванредним ситуацијама, утврђене овим законом и другим 
законима,”.

У досадашњој тачки г), која постаје тачка д), послије 
ријечи: “државама” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.

Досадашње т. б), в), г) и д) постају т. в), г), д) и ђ).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-924/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1992
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О 

ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о допуни Закона о Фонду за развој и 
запошљавање Републике Српске, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Деветнаестој редовној сједни-
ци, одржаној 25. новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. 

децембра 2021. године констатовало да се усвојени Закон о 
допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике 
Српске не односи на витални национални интерес ниједног 
од конститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4260/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
O ДОПУНИ ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ И 
ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Фонду за развој и запошљавање Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/06 и 
28/13) у члану 8. у ставу 1. у тачки а) послије ријечи: “орга-
низацијама” додају се запета и ријечи: “физичким лицима 
за стамбено збрињавање”.

У тачки в) послије ријечи: “укупне емисије,” додају се 
ријечи: “с тим да се ово ограничење не примјењује ако се 
обвезнице емитују уз гаранцију Републике Српске,”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-930/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.

1993
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републике 

Српске,  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 
ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Проглашавам Закон о измјени Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Деветнаестој редовној сједници, 
одржаној 25. новембра 2021. године, а Вијеће народа 6. де-
цембра 2021. године констатовало да се усвојени Закон о 
измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању не 
односи на витални национални интерес ниједног од кон-
ститутивних народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4259/21 Предсједник
8. децембра 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И 

ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о пензијском и инвалидском осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 
и 103/15) члан 69. мијења се и гласи:

“Члан 69.
Право на породичну пензију имају чланови породице 

умрлог осигураника који је на дан смрти испуњавао услове 
за старосну или инвалидску пензију и чланови породице 
умрлог корисника старосне или инвалидске пензије”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-929/21 Потпредсједник
25. новембра 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Денис Шулић, с.р.


