
Члан 157.

Ви со ко школ ске уста но ве ће ускла ди ти сво је ста ту те и
дру ге оп ште ак те са од ред ба ма овог за ко на у ро ку од го ди -
ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 158.

(1) Овај за кон не од но си се на те о ло шке фа кул те те, ви -
со ке те о ло шке шко ле и те о ло шке ака де ми је и Ви со ку шко -
лу уну тра шњих по сло ва.

(2) Ви со ко школ ске уста но ве и ви со ке шко ле из ста ва 1.
овог чла на мо гу би ти у са ста ву уни вер зи те та, што се ре гу -
ли ше по себ ним уго во ром.

(3) За ака дем ска пи та ња ви со ко школ ских уста но ва из
ста ва 1. овог чла на над ле жан је се нат уни вер зи те та.

Члан 159.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о ви со ком обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 85/06 и 30/07).

Члан 160.

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: 01-977/10 Предсједник
8. јула 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL 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 А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ШКО ЛО ВА ЊУ И 

СТИ ПЕН ДИ РА ЊУ МЛА ДИХ ТА ЛЕ НА ТА

Про гла ша вам За кон о школовању и стипендирању мла-
дих талената, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тридесет осмој сједници, одржаној 6.,
7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће народа 16. јула 2010.
године потврдило да усвојим Законом о школовању и сти-
пендирању младих талената није угрожен витални нацио-
нални интерес конститутивних народа у Републици
Српској.

Број: 01-020-848/10 Пред сјед ник
22. јула 2010. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Академик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  К О Н

О ШКО ЛО ВА ЊУ И СТИ ПЕН ДИ РА ЊУ МЛА ДИХ 

ТА ЛЕ НА ТА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу је се на чин иден ти фи ка ци је, пра -
ће ње, под сти ца ње, шко ло ва ње и сти пен ди ра ње та лен то ва -
них уче ни ка и сту де на та Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек -
сту: мла ди та ле нат).

Члан 2.

Мла дим та лен том сма тра се уче ник или сту дент ко ји
има по себ не, нат про сјеч не, спе ци јал не, прак тич не скло но -
сти са на гла ше ним кре а тив ним, ства ра лач ким спо соб но -
сти ма.

Члан 3.

(1) У ци љу из гра ђи ва ња кре а тив них вје шти на, ста во ва,
ври јед но сти и мо ти ва ци је мла дог та лен та по треб на је бла -
го вре ме на, ис трај на и ускла ђе на по др шка по ро ди це и на -
став ни ка, ко ји зна ју пре по зна ти емо ци је мла дог та лен та и
на осно ву то га на од го ва ра ју ћи на чин ре а го ва ти.

(2) На став ни ци, по ред струч не ком пе тент но сти, мо ра ју
би ти спрем ни и зна ти ра зу мје ти про бле ме, по тре бе, же ље
и скло но сти мла дог та лен та.

Члан 4.

По зи ти ван од нос на став ни ка, у скла ду са чла ном 3.
овог за ко на, и са рад ња са мла дим та лен том ути че на:

а) пре по зна ва ње суп тил них по тре ба та лен то ва ног уче -
ни ка и нео т кри ве ног мла дог та лен та,

б) пре по зна ва ње по тре ба мла дог та лен та,

в) мо ти ва ци ју за рад и уче ње мла дог та лен та,

г) спре ча ва ње гу ше ња ин ди ви ду ал но сти мла дог та лен -
та и за тва ра ња у оп ште усво је не стан дар де,

д) раз вој емо ци о нал не пи сме но сти код уче ни ка и

ђ) пре вен ци ју ри зич ног по на ша ња.

II - ИДЕН ТИ ФИ КО ВА ЊЕ И ШКО ЛО ВА ЊЕ МЛА ДИХ
ТА ЛЕ НА ТА

Члан 5.

Мла дог та лен та, ко ји је спо со бан за ви со ка до стиг ну ћа
или по ка зу је по тен ци јал ну спо соб ност и кре а тив не ка па -
ци те те, од ли ку ју сље де ће ка рак те ри сти ке, по је ди нач но или
у ком би на ци ји:

а) оп шта ин те лек ту ал на спо соб ност,

б) спе ци фич не спо соб но сти за по је ди но на уч но под -
руч је,

в) кре а тив но и про дук тив но ми шље ње,

г) со ци јал не спо соб но сти и спо соб но сти ру ко во ђе ња,

д) спе ци фич не спо соб но сти за по је ди но умјет нич ко
под руч је и

ђ) на ро чи то из ра же не пси хо мо тор не спо соб но сти.

Члан 6.

(1) Ка да на став ник у основ ној или сред њој шко ли код
уче ни ка уочи по себ не, нат про сјеч не, спе ци јал не, прак тич -
не скло но сти са на гла ше ним кре а тив ним, ства ра лач ким
спо соб но сти ма ду жан је да о то ме оба ви је сти и под не се
пи сме ни из вје штај струч ној слу жби шко ле.

(2) У са рад њи са ро ди те љи ма уче ни ка код ко јег су
уоче не скло но сти и спо соб но сти из ста ва 1. овог чла на, на -
став ник и струч на слу жба шко ле ће упу ти ти уче ни ка на
иден ти фи ка ци ју та лен та струч ном ти му шко ле из чла на 9.
овог за ко на.

Члан 7.

Ро ди те љи, на став ни ци и струч ни са рад ни ци, у ци љу
обез бје ђи ва ња дје ло твор ни је по др шке кре а тив ним ка па ци -
те ти ма мла дог та лен та:

а) раз мје њу ју ин фор ма ци је о мо гућ но сти ма, ин те ре со -
ва њи ма и до стиг ну ћи ма мла дог та лен та;

б) до го ва ра ју ан га жо ва ње мла дог та лен та пу тем:

1) сек ци ја,

2) так ми че ња,

3) јав них на сту па,

4) љет них шко ла,

5) ин тер на ци о нал них кам по ва,

6) про је ка та у са рад њи са уста но ва ма чи ја је дје лат ност
у обла сти ин те ре со ва ња мла дих та ле на та;

в) од ре ђу ју за јед нич ке ци ље ве, у функ ци ји под сти ца ња
кре а тив но сти мла дог та лен та, уз ува жа ва ње ње го вих мо -
гућ но сти и афи ни те та; и

г) пра те уку пан раз вој и на пре до ва ње мла дог та лен та.

Члан 8.

(1) На став ни ке, струч не са рад ни ке и ро ди те ље је нео п -
ход но пе да го шко-пси хо ло шки оспо со бља ва ти, ка ко би мо -
гли успје шно да под сти чу раз вој ин те ре со ва ња, та ле нат и
кре а тив ност мла дог та лен та.
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(2) Ми ни стар про свје те и кул ту ре (у да љем тек сту: ми -
ни стар), на при је длог Ре пу блич ког пе да го шког за во да, до -
но си Пра вил ник о пе да го шко-пси хо ло шком оспо со бља ва -
њу на став ни ка и ро ди те ља мла дог та лен та.

Члан 9.

(1) За иден ти фи ка ци ју та лен та код уче ни ка име ну је се
струч ни тим за иден ти фи ка ци ју мла дог та лен та (у да љем
тек сту: струч ни тим шко ле).

(2) Ди рек тор шко ле, на при је длог на став нич ког ви је ћа,
до но си рје ше ње о име но ва њу и бро ју чла но ва струч ног ти -
ма.

(3) У струч ни тим шко ле име ну ју се на став ни ци и
струч ни са рад ни ци шко ле.

(4) У са став струч ног ти ма шко ле име ну је се нај ма ње
је дан на став ник из обла сти за ко ју је уче ник по ка зао по -
себ ну скло ност и спо соб ност из чла на 6. ста ва 1. овог за -
ко на.

(5) Струч ни тим шко ле, при је иден ти фи ко ва ња та лен та
код уче ни ка, вр ши пра ће ње и те сти ра ње уче ни ка код ко јег
је уоче на скло ност и спо соб ност из чла на 6. ста в 1. овог за -
ко на.

(6) Струч ни тим шко ле вр ши иден ти фи ко ва ње та лен та
у скла ду са пра вил ни ком из чла на 12. овог за ко на.

(7) Струч ни тим шко ле до ста вља на став нич ком ви је ћу
ми шље ње о иден ти фи ка ци ји та лен та код уче ни ка.

Члан 10.

Ка да про фе сор код сту ден та уочи по себ не, нат про сјеч -
не, спе ци јал не, прак тич не скло но сти са на гла ше ним кре а -
тив ним, ства ра лач ким спо соб но сти ма, ду жан је да о то ме
оба ви је сти и под не се пи сме ни из вје штај на став но-на уч -
ном ви је ћу фа кул те та ко ји сту дент по ха ђа.

Члан 11.

(1) Иден ти фи ка ци ју та лен та код сту ден та вр ши струч -
ни тим за иден ти фи ка ци ју мла дог та лен та (у да љем тек сту:
струч ни тим фа кул те та).

(2) На став но-на уч но ви је ће фа кул те та име ну је струч ни
тим.

(3) У са став струч ног ти ма фа кул те та име ну је се нај ма -
ње је дан про фе сор из уже на уч не обла сти за ко ју је сту дент
по ка зао по себ ну скло ност и спо соб ност из чла на 10. овог
за ко на.

(4) Струч ни тим фа кул те та, при је иден ти фи ко ва ња та -
лен та код сту ден та, вр ши пра ће ње и те сти ра ње сту ден та
код ко јег је уоче на скло ност и спо соб ност из чла на 10. овог
за ко на.

(5) Струч ни тим фа кул те та вр ши иден ти фи ко ва ње та -
лен та у скла ду са пра вил ни ком из чла на 12. овог за ко на.

(6) Струч ни тим фа кул те та до ста вља на став но-на уч -
ном ви је ћу фа кул те та ми шље ње о иден ти фи ка ци ји та лен та
код сту ден та.

(7) Иден ти фи ко ва ње та лен та код сту де на та из ста ва 1.
овог чла на мо же се вр ши ти до на вр ше не 26. го ди не жи во -
та.

Члан 12.

Ми ни стар до но си Пра вил ник о кри те ри ју ми ма и по -
ступ ку за иден ти фи ко ва ње, пра ће ње и утвр ђи ва ње мла дог
та лен та.

Члан 13.

(1) Утвр ђи ва ње, пра ће ње и раз вој мла дог та лен та вр ши
Цен тар за мла де та лен те (у да љем тек сту: Цен тар), као јав -
на уста но ва спе ци ја ли зо ва на за утвр ђи ва ње, пра ће ње и
раз вој мла дог та лен та.

(2) Цен тар је јав на уста но ва и на чин ње не ор га ни за ци -
је уре ди ће се у скла ду са За ко ном о си сте му јав них слу жби
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07),

(3) Ор га ни Цен тра су управ ни од бор и ди рек тор.

(4) Управ ни од бор Цен тра (у да љем тек сту: управ ни од -
бор) име ну је и ра зр је ша ва Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да -
љем тек сту: Вла да) на при је длог Ми ни стар ства про свје те и
кул ту ре (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) на пе ри од од че -
ти ри го ди не, на кон спро ве де ног по ступ ка јав не кон ку рен -
ци је.

(5) Управ ни од бор има три чла на.

(6) За по сле ни у Цен тру не мо гу би ти чла но ви ње го вог
управ ног од бо ра.

Члан 14.

Управ ни од бор:

а) до но си Ста тут Цен тра,

б) од лу чу је о по сло ва њу Цен тра,

в) раз ма тра и усва ја из вје штај о по сло ва њу и го ди шњи
об ра чун Цен тра,

г) до но си про грам ра да и фи нан сиј ски план Цен тра,

д) од лу чу је о ко ри шће њу сред ста ва у скла ду са за ко ном
и Ста ту том Цен тра и

ђ) вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не ак том о осни ва њу и
Ста ту том Цен тра.

Члан 15.

(1) Ди рек тор ру ко во ди ра дом Цен тра, пред ста вља и за -
сту па Цен тар и од го во ран је за за ко ни тост ра да Цен тра.

(2) Ди рек то ра Цен тра име ну је и ра зр је ша ва Вла да на
пе ри од од че ти ри го ди не, на кон спро ве де ног по ступ ка јав -
не кон ку рен ци је.

(3) Усло ви за из бор и ра зр је ше ње ди рек то ра утвр ђу ју
се Ста ту том Цен тра.

Члан 16.

Сред ства за рад Цен тра из ста ва 1. овог чла на обез бје -
ђу ју се из:

а) бу џе та Ре пу бли ке,

б) до на ци ја ма и

в) из дру гих из во ра.

Члан 17.

(1) Цен тар је ду жан до ста вља ти Ми ни стар ству по дат ке
о мла дим та лен ти ма.

(2) Ди рек тор Цен тра до но си рје ше ње за сва ког уче ни -
ка или сту ден та код ко јег утвр ди та ле нат.

(3) Оба ве за Цен тра је да до ста ви пре по ру ку шко ли или
ви со ко школ ској уста но ви за рад са мла дим та лен том.

Члан 18.

Шко ла или ви со ко школ ска уста но ва, у скла ду са пре -
по ру ка ма Цен тра, ду жна је омо гу ћи ти мла дом та лен ту:

а) из бор не и фа кул та тив не про гра ме пре ма спо соб но -
сти ма и скло но сти ма,

б) груп ни и ин ди ви ду ал ни рад,

в) рад с мен то ром,

г) ра ни ји упис у умјет нич ке шко ле,

д) кон так те са струч ња ци ма из под руч ја ин те ре са,

ђ) при ступ из во ри ма спе ци фич ног зна ња,

е) про гра ме о из бо ру про фе си је и ка ри је ре,

ж) ван школ ске про гра ме и

з) до дат ну на ста ву.

Члан 19.

Цен тар је ду жан да ор га ни зу је ин ди ви ду ал ни рад и
обез би је ди мен то ра из од ре ђе не обла сти за рад са мла дим
та лен том.

Члан 20.

(1) У ци љу бр жег на пре до ва ња у из гра ђи ва њу кре а тив -
них вје шти на, ста во ва, ври јед но сти и мо ти ва ци је, шко ло -
ва ње мла дог та лен та у шко ли вр ши се на осно ву про гра ма
ра да са мла дим та лен том.
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(2) Про гра мом ра да са мла дим та лен том омо гу ћа ва се:

а) ра но ис по ља ва ње спо соб но сти и та лен та,

б) фор ми ра ње уми је ћа и на ви ка у кон ти ну и ра ној дје -
лат но сти,

в) скло но сти и ин те ре со ва ње за мла дог та лен та,

г) ори ги нал ност и не по но вљи вост,

д) ства ра лач ки чин,

ђ) ства ра ње дру штве но ври јед них про ду ка та,

е) оства ри ва ње раз ли чи тих скло но сти и спо соб но сти,

ж) обез бје ђи ва ње ра зно вр сних кре а тив них ис по ља ва -
ња у за јед нич ком про јек ту и

з) са оп шта ва ње и со ци јал ну ко му ни ка ци ју.

(3) Ми ни стар, на при је длог Цен тра, до но си про грам
ра да са мла дим та лен том.

Члан 21.

(1) Мла дом та лен ту на ви со ко школ ској уста но ви по -
треб но је омо гу ћи ти уче шће у на уч но и стра жи вач ким ра до -
ви ма, од но сно у умјет нич ким про јек ти ма из на уч не или
умјет нич ке обла сти, за ко јег је рје ше њем Цен тра утвр ђен
та ле нат, у ци љу бр жег на пре до ва ња у из гра ђи ва њу кре а -
тив них вје шти на, ста во ва, ври јед но сти и мо ти ва ци је.

(2) Обра зо ва ње мла дог та лен та на ви со ко школ ској
уста но ви вр ши се на осно ву про гра ма ра да са мла дим та -
лен том - сту ден том, ко ји, на при је длог Цен тра, до но си се -
нат ви со ко школ ске уста но ве.

III - СТИ ПЕН ДИ РА ЊЕ И ФИ НАН СИ РА ЊЕ МЛА ДИХ
ТА ЛЕ НА ТА

Члан 22.

(1) Мла ди та ле нат оства ру је пра во на сти пен ди ју.

(2) Сти пен ди ја се до дје љу је пу тем јав ног кон кур са на
осно ву кри те ри ју ма из чл. 25. и 26. овог за ко на, као и бли -
же пре ци зи ра них кри те ри ју ма утвр ђе них пра вил ни ком из
чла на 27. овог за ко на.

Члан 23.

(1) Ми ни стар до но си рје ше ње о име но ва њу ко ми си је
за до дје лу сти пен ди је мла дом та лен ту.

(2) За да так ко ми си је је да, на осно ву кри те ри ју ма утвр -
ђе них овим за ко ном и пра вил ни ком о кри те ри ју ми ма и на -
чи ну фи нан си ра ња и сти пен ди ра ња мла дог та лен та из чл.
25. и 26. овог за ко на, утвр ди та чан број при сти глих при ја -
ва, раз мо три при ја ве и пред ло жи ранг-ли сту мла дих та ле -
на та, као и ви си ну сти пен ди је ко ја им се до дје љу је.

(3) Ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на има пред сјед ни ка и
шест чла но ва.

(4) На чин ра да ко ми си је из ста ва 1. овог чла на уре ди ће
се пра вил ни ком ко ји до но си ми ни стар.

Члан 24.

Пра во на сти пен ди ју мо же оства ри ти мла ди та ле нат:

а) чи ја та лен то ва ност је утвр ђе на рје ше њем ди рек то ра
Цен тра из чла на 17. овог за ко на,

б) ко ји је др жа вља нин Ре пу бли ке и Бо сне и Хер це го ви -
не,

в) ко ји има пре би ва ли ште на под руч ју Ре пу бли ке.

Члан 25.

Кри те ри ју ми за до дје лу сти пен ди ја мла дом та лен ту -
уче ни ку су:

а) уче ство ва ње и успјех на так ми че њи ма, смо тра ма и
из ло жба ма ино ва ци ја,

б) осво је не на гра де,

в) за вр ша ва ње основ ног или сред њо школ ског обра зо -
ва ња у вре ме ну кра ћем од про пи са ног и

д) оп шти успјех из свих пред ме та за сва ку од прет ход -
не дви је го ди не обра зо ва ња.

Члан 26.

(1) Кри те ри ју ми за до дје лу сти пен ди ја мла дом та лен ту
- сту ден ту су:

а) об ја вље ни струч ни ра до ви,

б) ис тра жи вач ки ра до ви,

в) из ла га ња на на уч ним ску по ви ма,

г) уче ство ва ње и успјех на так ми че њи ма и из ло жба ма
ино ва ци ја,

д) осво је не на гра де и

ђ) ре дов ност сту ди ра ња.

(2) У слу ча ју не ис пу ња ва ња усло ва из ста ва 1. тач ка ђ)
овог за ко на, сту дент је ду жан до ста ви ти до каз о оправ да -
но сти об на вља ња го ди не сту ди ја.

Члан 27.

Ми ни стар, Пра вил ни ком о кри те ри ју ми ма и на чи ну
фи нан си ра ња и сти пен ди ра ња мла дог та лен та, пре ци зни је
утвр ђу је кри те ри ју ме из чл. 25. и 26. овог за ко на.

Члан 28.

Сред ства за шко ло ва ње и до дје лу сти пен ди ја мла дом
та лен ту обез бје ђу ју се из бу џе та Ре пу бли ке.

IV - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 29.

(1) Над зор над спровође њем овог за ко на вр ши Ми ни -
стар ство.

(2) Ин спек циј ски над зор над при мје ном од ре да ба овог
за ко на вр ши Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве
пу тем про свјет них ин спек то ра.

(3) Над ле жни ин спек тор у вр ше њу ин спек циј ског над -
зо ра из ста ва 2. овог чла на има оп шта овла шће ња про пи са -
на по себ ним за ко ном.

Члан 30.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај шко ла или ви со ко школ ска уста но ва, ако
мла дом та лен ту не омо гу ћи усло ве про пи са не чла ном 18.
овог за ко на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це нов ча ном ка зном од 300 КМ до 900 КМ.

Члан 31.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај Цен тар ако не ор га ни зу је ин ди ви ду ал ни рад
и не обез би је ди рад са мен то ром за уче ни ка или сту ден та
код ко јег је утвр ђен та ле нат за по је ди но под руч је (члан 19).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и од -
го вор но ли це нов ча ном ка зном од 300 КМ до 900 КМ.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 32.

Ми ни стар ће, у ро ку од шест мје се ци од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на, до ни је ти пра вил ни ке:

а) о пе да го шко-пси хо ло шком оспо со бља ва њу на став -
ни ка и ро ди те ља мла дог та лен та (члан 8),

б) о кри те ри ју ми ма и по ступ ку за иден ти фи ко ва ње,
пра ће ње и утвр ђи ва ње мла дог та лен та (члан 12),

в) о на чи ну ра да ко ми си је за до дје лу сти пен ди је мла -
дом та лен ту (члан 23) и

г) о кри те ри ју ми ма и на чи ну фи нан си ра ња и сти пен ди -
ра ња мла дог та лен та (члан 27).

Члан 33.

Ми ни стар ће, у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња рје -
ше ња ко јим је утвр ђен та ле нат код уче ни ка, на при је длог
Цен тра, до ни је ти про грам ра да са мла дим та лен том (члан
20).
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Члан 34.

Се нат ће, у ро ку од 30 да на од да на до но ше ња рје ше ња
ко јим је утвр ђен та ле нат код сту ден та, на при је длог Цен -
тра, до ни је ти про грам ра да са мла дим та лен том (члан 21).

Члан 35.

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: 01-974/10 Предсједник
8. јула 2010. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

1161

На осно ву тач ке 2. Аманд ма на XL 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 А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ПРЕ НО СУ ПРА ВА 

СВО ЈИ НЕ НА КА ПИ ТА ЛУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У 

ЛО КАЛ НИМ РА ДИО-ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКИМ СТА НИ ЦА МА

НА ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Про гла ша вам За кон о преносу права својине на капита-
лу Републике Српске у локалним радио-телевизијским ста-
ницама на јединице локалне самоуправе, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет осмој
сједници, одржаној 6., 7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће
народа 16. јула 2010. године потврдило да усвојеним
Законом о преносу права својине на капиталу Републике
Српске у локалним радио-телевизијским станицама на
јединице локалне самоуправе није угрожен витални нацио-
нални интерес конститутивних народа у Републици
Српској.

Број: 01-020-851/10 Пред сјед ник
22. јула 2010. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Академик др Рај ко Ку зма но вић, с.р.

З А  К О Н

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА СВО ЈИ НЕ НА КА ПИ ТА ЛУ 

РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У ЛО КАЛ НИМ РА ДИО-

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКИМ СТА НИ ЦА МА НА ЈЕ ДИ НИ ЦЕ 

ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се пре нос пра ва сво ји не на ка пи -
та лу Ре пу бли ке Срп ске у ло кал ним ра дио-те ле ви зиј ским
ста ни ца ма на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ка пи тал ко ји
се пре но си у сво ји ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на чин
и по сту пак пре но са пра ва сво ји не.

Члан 2.

Пра во сво ји не на ка пи та лу Ре пу бли ке Срп ске (у да љем
тек сту: Ре пу бли ка) у ло кал ним ра дио-те ле ви зиј ским ста -
ни ца ма (у да љем тек сту: ло кал не РТВ ста ни це) пре но си се
без на кна де на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на чи јој те ри -
то ри ји се на ла зи сје ди ште ло кал не РТВ ста ни це.

Члан 3.

Под ло кал ним РТВ ста ни ца ма, у сми слу овог за ко на,
под ра зу ми је ва ју се пред у зе ћа чи ји је ка пи тал ис ка зан у ак -
ци ја ма или удје ли ма, као и ка пи тал Ре пу бли ке у пред у зе -
ћи ма ко ја се ни су ор га ни зо ва ла и ускла ди ла сво ја оп шта
ак та са ва же ћим за ко ни ма и ко ји је уне сен у порт фељ Ак -
циј ског фон да до да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 4.

(1) Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за (у да љем тек сту:
Ми ни стар ство) и Ми ни стар ство фи нан си ја у са рад њи са
Ин ве сти ци о но-раз вој ном бан ком Ре пу бли ке Срп ске а.д.
Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Бан ка) и је ди ни ца ма ло кал не
са мо у пра ве са чи ни ће при је длог спи ска ло кал них РТВ ста -

ни ца и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на ко је се пре но си
пра во сво ји не на ка пи та лу Ре пу бли ке.

(2) Ми ни стар ство ће до ста ви ти Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (у да љем тек сту: Вла да), у ро ку од осам да на од да на
сту па ња на сна гу овог за ко на, спи сак из ста ва 1. овог чла -
на.

(3) Ко нач ни спи сак ло кал них РТВ ста ни ца и је ди ни ца
ло кал не са мо у пра ве на ко је се пре но си пра во сво ји не на
ка пи та лу Ре пу бли ке утвр ђу је Вла да, а об ја вљу је се у “Слу -
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Члан 5.

(1) Ло кал не РТВ ста ни це ко је ни су из вр ши ле ор га ни зо -
ва ње и ускла ђи ва ње оп штих ака та са ва же ћим за ко ни ма
ду жне су, у са рад њи са над ле жним ор га ни ма је ди ни ца ло -
кал не са мо у пра ве, окон ча ти по сту пак ор га ни зо ва ња и
ускла ђи ва ња оп штих ака та, као и под ни је ти од го ва ра ју ће
при ја ве над ле жним јав ним ре ги стри ма у ро ку од 90 да на
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Ло кал не РТВ ста ни це ко је су окон ча ле по сту пак ор -
га ни зо ва ња и ускла ђи ва ња оп штих ака та са ва же ћим за ко -
ни ма ће, у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог
за ко на, под ни је ти при ја ве над ле жним јав ним ре ги стри ма
за упис про мје не ак ци о на ра или чла на.

Члан 6.

(1) У ло кал ним РТВ ста ни ца ма из чла на 5. став 1. овог
за ко на, у ко јим ни је утвр ђе на ври јед ност др жав ног ка пи та -
ла пре ма по чет ном би лан су ста ња, а на ко јем се пра во сво -
ји не пре но си на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ври јед ност
др жав ног ка пи та ла утвр ђу је се рје ше њем Бан ке на осно ву
по сљед њих го ди шњих фи нан сиј ских из вје шта ја.

(2) У по ступ ку утвр ђи ва ња ври јед но сти др жав ног ка -
пи та ла из ста ва 1. овог чла на, над ле жни ор ган је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве има пра во да за тра жи ре ви зи ју фи нан -
сиј ских из вје шта ја или про цје ну ври јед но сти ка пи та ла.

Члан 7.

Ка пи тал на ко јем се пре не се пра во сво ји не на је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са овим за ко ном, је ди ни ца
ло кал не са мо у пра ве мо же рас по ла га ти, под усло вом да ње -
но уче шће у основ ном ка пи та лу ло кал не РТВ ста ни це не
бу де ма ње од 51%.

Члан 8.

(1) При ли ком упи са пре но са пра ва сво ји не на ак ци ја ма
у Цен трал ном ре ги стру хар ти ја од ври јед но сти а.д. Ба ња
Лу ка (у да љем тек сту: Цен трал ни ре ги стар) са Ре пу бли ке
на је ди ни цу ло кал не са мо у пра ве, Цен трал ни ре ги стар ће
по слу жбе ној ду жно сти упи са ти за бра ну пра ва рас по ла га -
ња на пре не се ним ак ци ја ма, до про цен та ко ји су на ве де ни
у чла ну 7. овог за ко на.

(2) При ли ком упи са пре но са пра ва сво ји не на удје лу у
суд ском ре ги стру са Ре пу бли ке на је ди ни цу ло кал не са мо -
у пра ве, ре ги стар ски суд ће по слу жбе ној ду жно сти упи са -
ти за бра ну пра ва рас по ла га ња на пре не се ном удје лу, до
про цен та ко ји је на ве ден у чла ну 7. овог за ко на.

Члан 9.

Ло кал на РТВ ста ни ца је ду жна да у ро ку од осам да на
од да на окон ча ња по ступ ка код над ле жних јав них ре ги ста -
ра оба ви је сти Бан ку о пре но су пра ва сво ји не на ка пи та лу
из чла на 3. овог за ко на.

Члан 10.

(1) Да ном упи са пре но са пра ва сво ји не на ак ци ја ма у
Цен трал ни ре ги стар, од но сно да ном упи са пре но са пра ва
сво ји не на удје лу у суд ски ре ги стар, пре не се не ак ци је, од -
но сно удио иск њи жа ва ју се из имо ви не Ак циј ског фон да.

(2) На кон упи са пре но са пра ва сво ји не из ста ва 1. овог
чла на, Вла да ће раз ри је ши ти ду жно сти име но ва не пред -
став ни ке др жав ног ка пи та ла у скуп шти на ма.

(3) Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, на кон спроведе не
про мје не, по ста је вла сник ка пи та ла ло кал не РТВ ста ни це.
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