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Члан 27.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

на Републике Српске усвојила на Петнаестој сједници,
одржаној 8. децембра 2016. године, а Вијеће народа 19.
децембра 2016. године констатовало да усвојеним Законом
о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике
Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 02/1-021-1381/16
8. децембра 2016. године
Бања Лука

Број: 01-020-4025/16
21. децембра 2016. године
Бања Лука

24) оцјењивању кадета и полазника полицијске обуке
(члан 151. став 6).”.

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН

1857
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 ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Проглашавам Закон о допунама Закона о здравственом
осигурању, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Петнаестој сједници, одржаној 8. децембра
2016. године, а Вијеће народа 19. децембра 2016. године
констатовало да усвојеним Законом о допунама Закона о
здравственом осигурању није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-4024/16
21. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.
У Закону о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03,
57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) послије члана 28. додаје се нови
члан 28а, који гласи:
“Члан 28а.
Здравствена књижица је и електронска здравствена
картица, која садржи податке о здравственом осигурању и
остале податке који се воде у евиденцији у области здравства и која омогућава аутоматско очитавање података.”.
Члан 2.
У члану 43. додаје се нови став 3, који гласи:
“Фонд посредством интегрисаног здравственог информационог система омогућава да се у евиденцију уносе и
подаци из области здравственог осигурања.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1382/16
8. децембра 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

1858
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 ПРЕКРШАЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
прекршајима Републике Српске, који је Народна скупшти-

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПРЕКРШАЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о прекршајима Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 63/14) у члану 36. у ставу
2. у тачки 1) послије ријечи: “користи” запета се брише и
додаје се ријеч: “и”.
У тачки 2) послије ријечи: “штете” ријеч: “и” брише се
и додаје се тачка.
Тачка 3) брише се.
Члан 2.
У члану 42. у ставу 4. послије ријечи: “од дана порођаја” додају се запета и ријечи: “нити се новчана казна
може замијенити казном затвора”.
Члан 3.
У члану 99. став 2. мијења се и гласи:
“(2) За пореске, царинске и финансијске прекршаје Законом се могу одредити дужи рокови од рокова прописаних
у ставу 1. овог члана, али не дужи од пет година од дана
када је почињен прекршај.”.
Члан 4.
Послије члана 107. додају се нови чл. 107а. и 107б, који
гласе:
“Приходи буџета Републике Српске
Члан 107а.
Новчане казне за прекршаје приходи су буџета Републике Српске, односно буџета јединица локалне самоуправе.
Трошкови прекршајног поступка на терет овлашћеног
подносиоца захтјева
Члан 107б.
Уколико је окривљени ослобођен од одговорности за
прекршај, трошкови прекршајног поступка иду на терет
буџета Републике Српске, ако је овлашћени подносилац
захтјева овлашћени орган или оштећени који се финансира
из буџета Републике Српске, а ако је овлашћени подносилац
захтјева овлашћени орган или оштећени који се не финансира из буџета Републике Српске, трошкови прекршајног
поступка иду на терет овлашћеног подносиоца захтјева.”.
Члан 5.
У члану 126. у ставу 1. ријечи: “адвокатски приправник
са положеним правосудним испитом” замјењују се ријечима: “стручни сарадник”.
Став 6. мијења се и гласи:
“(6) Бранилац не може бити оштећени, брачни, односно
ванбрачни супружник оштећеног или представника овлашћеног органа као подносиоца захтјева, нити њихов сродник
по крви у правој линији до било којег степена, а у побочној
до четвртог степена или по тазбини до другог степена.”.
Члан 6.
У члану 131. додаје се нова тачка 1), која гласи:
“1) окривљени који је из оправданих разлога пропустио
у прописаном року да поднесе захтјев за судско одлучивање,”.

