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Број 90 

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи
ке Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 
18/94), доносим 

УКАЗ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖРТАВА РАТНЕ 
ТОРТУРЕ 

Проглашавам Закон о заштити жртава ратне тортуре, 

који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Двадесет петој сједници, одржаној 2l. јуна 20 Ј 8. године. 

Вијеће народа Републике Српске је актом, број: 03.2-
20 1118, од 2. јула 2018. године, обавијестило Народну 
скупштину да наведени закон спада у питање повреде ви

талног националног интереса бошњачког народа. 

Заједничка комисија Народне скупштине Републике 
Српске и Вијећа народа Републике Српске, на сједници 
одржаној 30. јула 2018. године, у складу са Амандманом 
LXXVll није усагласила наведени закон, те је исти доста
вљен Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда 
Републике Српске. 

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда 
Републике Српске донијело је Рјешење број: YB-21l8, од 
13. септембра 2018. године, којим је утврђено да није при
хватљив захтјев Клуба делегата бошња'IКОГ народа у Вијећу 
народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног 
lIационалног интереса бошњачког народа у Закону о зашти
ти жртава ратне тортуре. 

Наведено рјешењс објављено је у "Службеном гласни
ку Републике Српске", број 87/18, од 19. септембра 20 18. 
године. 

Број: 01-020-3557118 
24. септембра 2018. године 
Бањалука 

Предсједник 
Републике, 

Мlfлорад Додик, с.р. 

ЗАКОН 
О ЗАШТИТИ ЖРТАВА РАТНЕ ТОРТУРЕ 

Члан 1. 

Овим законом уређују сс услови и поступак за призна
вање CTaryca и права жртава ратне тортуре као посебне Ka~ 
тегорије цивилних жртава рата, права по основу утврђеног 
статуса и начин њиховог остваривања, начин обезбјеђи
вања средстава за остваривање тих права, те друга питања 

од значаја за признавање статуса и права по овом закону. 

Члан 2. 

( 1) Овај закон искључује дискриминацију по основу 
националне, расне и вјерске припадности, као и све друге 
облике дискриминације и обезбјеђује поштовање принципа 
равноправности полова, правичности, социјалне осјетљи
вости и солидарности, те равнотежу између приватног ин
тереса и друштвених могућности. 

(2) Граматички изрази употријсбљени у овом закону за 
означавање мушког или женског рода подразумијевају оба 
рода. 

Члан 3. 
(1) Жртва ратне тортуре у смислу овог закона је лице 

које је као цивил у вријеме и у вези са оружаним сукоби
ма на територији бивше Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије (у даљем тексту: СФРЈ), у периоду 
од 17. августа 1990. године до 19. јуна 1996. године, било 
изложено неком од облика тортуре (у даљем тексту: жртва 
тортуре). 

(2) Под тортуром у смислу овог закона подразумијева 
се свака радља којом се неком лицу намјерно наноси бол 
или тешка тјелесна или душевна патња с циљем да се од 
тог лица ·или неког трећег лица добију одређени подаци или 
признања, или да се то лице ка:ши за дјело које је оно или 
неко треће лице починило или за које се сумња да га је по
чинило, да би се то лице застраШИJIО или да би се на то лице 
извршио притисак, или због било којег другог разлога за
cnoBaHor на било којем облику дискриминације ако ту бол 
или те патње наноси службено лице или било које друго 
лице које дјелује у службеном својству или на подстицај тог 
лица или с његовим изричитим или прећутним пристанком. 

(3) Израз "тортура" не односи се на бол и патње које 
су посљедица законских санкција или су неодвојиве од тих 
санкција. 

Члан 4. 

према облику тортуре, жртва тортуре у смислу овог за-
конаЈС: 

1) лице које је незаконито би.по лишено слободе, затво
рено или му је била ограничена слобода кретаља у било 
којем затвореном или отвореном простору који је служио за 
ту сврху - логор, затвор, сабирни центар, кућни затвор, те 
друга мјеста затварања (у даљем тексту: логораш), 

2) лице над којим је против љсгове воље извршено си
ловаље или било који облик сексуалног злостављаља (у 
даљем тексту: жртва сексуалног насиља), 

3) лице које је било изложено било којем другом облику 
тортуре у складу са чланом 3. овог закона. 
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Члан 5. 

(I) Статус жртве тортуре и права у складу са ОВИМ зако
НОМ може остварити лице које је: 

1) држзвљанин Босне и Херцеговине који има преби
взлиuпе на територији Републике Српске или Брчко Ди
стрикта Босне и Херцеговине, 

2) држзвљзнин Босне и XepцeroB~lНe који се вратио 
послије 19.јуна 1996. roДИliС из Републике Српске у прије
ратно мјесто пребивалишта у Федерацији Босне и Херце
говине (у даљем тексту: Федерација БиХ), уколико није 
остварило статус 11 права по прописима Федерације БиХ, 

3) држављанин Босне и Xepueгosmlc који борави у ино
странству али је непосредно прије одласка у иностранство 
имао пребивалиште, ОДНОСНО боравак на теРИТОР ~lји Репу
блике Српске или Брчка Дистрикта Босне и Херцеговине. 

(2) Статус жртве тортуре и nl?~ у складу са ОВИМ за
коном може остваРllТИ н лице КОЈе Је страни држављанин, 

а које је имало боравак на територији Републике Српске 
посљедње три године прије подношења захтјева. 

Члан 6. 

Статус жртве тортуре и право у складу са овим законом 
може се оствар~IТИ ако по истом чињеничном основу није 
већ остварено по другом пропису Републике Српске, Феде
рације БиХ, Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине или др
жаве у окружењу. без обзира на то да ли се право користи. 

Члан 7. 

Лиuе са утврђеним статусом жртве Toprype по овом за-
кону може да оствари сљсдсћа права: 

1) право на мјесечно новчано примање , 

2) право на здравствено осигурање, 

3) право на ослобађаље од трошкава лиtlНОГ учешћа у 
коришћењу здравствене заштите, односно партиципације, 

4) право на бањску рехаб~lЛитаuију, 

5) подстицај за запошљавање и самозапошљавање. 

Члан 8. 

Лице са утврђеним статусом жртве тортуре може оства
рити и: 

1) право на рехабилитацију које се кроз заwтиту мен
талног и физичког здравља обезбјеђује цивилним жртвама 
рата у складу са прописом из области здравствене заштите, 

2) права ю социјалне заштите, у складу са прописом ю 
области СОЦ~lјалне заwтите, 

3) право на бесплатну правну помоh које се према про
пису из области пружања бесплатне правне помоћи обе
збјеђује лицима под мсђународном заштитом , у складу са 
међународним стандарДОJl.I, 

4) право на ослобађаље од плаћаља судских такса, у 
складу са прописом из области судских такса , 

5) право на ослобађање од nлаћања административних 
такса приликом остваривања права на мјесечна примања по 
овом закону као облику социјалне заштите, у складу са про
писом из области аДМШlJlстративних такса. 

Члан 9. 

(1) Мјесечно новчано примање жртава тор'уре утврђује 
се у висини која је прописом из области заштите цивилних 
жртава рата прописана за одређену групу цивилних жртава 
рата, и то: 

1) за жртву тортуре из члана 4. т. 1) и 3) овог закона 
која је у вријеме дож~tвљене тортуре била малољстна и има 
YТBpђ~HO тјелеСl10 оштећење од 20% до 60% износ при
мања Је у висини цивилне ИlIвалиднине шесте групе, а ако 

је тјелесно оштећсње веће од 60% - износ примања је у ви
сИlШ цивилне инвалиднине која је ПРОllисана за утврђену 
групу, односно проценат инвалидитета, 

2) за жртву сексуалног насиља претрпљеног за вријеме 
заробљеништва износ I1римања је у висини прописане uи
вилне инвашщнине четврте групе, 

3) за остале жртве сексуалног насиља износ примања 
је у висини прописане цивилне инвалиднине шесте групе. 

(2) Мјесечно новчано примање за жртву сексуалlЮl' на
сиља у висини прописане ЦИВИЛl-IС инвалиднинс друге гру

пе утврђује се у сљедећим случајевима: 

1) Пр~lсилне трудноће настале као посљедица cCKcyaJl
ног насиља, 

2) присилно изазваног побачаја као посљедица сексуал
IЮГ насиља, 

3) рођења дјетета због присилне трудноће настале као 
посљедица сексуалНОI" насиља, 

4) сексуалног насиља ПОtНlњеног према малољетном 
лицу. 

Члан 10. 
(1) Ако жртва сексуалног HaC~lљa сматра да би по осно

ву тјелеСIЮГ оштећења задобијеног под околностима из 
члана 3. став 1. овог закона могла остварити већа ПРJlмања 
од примања из члана 9. став 1. ОВОI' закона, може поднијети 
захтјев за угврђивањс степена тог оwтећења и права ... а нов
'Iано примање које одговара утврђеној групи инвалидитета. 

(2) Оцјена инвалидитета у смислу члана 9. етав 1. ПI'!
ка 1) овог закона и става 1. овог члана врши се у складу 
са прописима којима се уређује заwтита цивилних жртава 
рата. 

(3) За оцјсну ннвалидитета , у смислу става 2. овог t!Ла
на, странка је дужна приложити релевантну мед~IЦИНСКУ 
документацију о оштећењу организма по основу претрпље
не тортуре. 

(4) МеДИЦИllска документација која се односи на фи
зичко оштећење организма проузрокована раном , повредом 
или ОЗЉСДом мора да потиче из Гlериода из члана 3. став 
1. овог закона, односно најкаСtlИје годину дана по истеку 
тог псриода, а медицинска документација која се односи 
на МСIIТално оштећењс организма мора да потиче из истог 
периода или најкасније десет ГOД~IHa по истеку тог периода. 

(5) Ако у поступку оцјене инвалндитета из става 4. овог 
члана странка неоправдано не приступи на преглед пред 

љекарску комисију или на било који начин Оllемогући да 
љекарска комисија да налаз и мишљење, сматраће се да је 
одустала од захтјева. 

Члан 11. 
(1) Жртва тортуре има право на здравствено осигурање 

као цивилна жртва рата, уколюю није и не може БИТl1 оси
гурана по неком другом основу утврђеном прописима из 
области здравственог ОС ll гурања. 

(2) Жртва сексуалног насиља има право на ослобађа
ље од трошкова личног учешћа у коришћењу здравстве
не заwтите, односно партиципацију уколико не испуњава 
услове за то право по прописима из области здравственог 
осигурања . 

Члан 12. 
Лицу са утврђеним статусом жртве тортуре обезбјеђујс 

се бањска рехабилитација коју организује Министарство 
рада и борачко-инвалидскс заштите (у даљем тексту: Ми
нистарство) по посебном пројекту lIа који Влада Републике 
CprlcKe (у даљем тексту: Влада) даје сагласност. 

Члаll 13. 
Жртви сексуалног насиља обезбllједиће се право на 

подстицај за запошљавање и самозапошљавање у складу 
са посебним програмима Владе којим се обезбјеђује запо
шљавање 11 самозапошљаШlње незапослених лина. 

Члан 14. 

(1) ЗаХlјев за признавање статуса жртве тортуре и права 
на мјесеч:но новчано примаљс, као и захтјев за признавање 
права на здравствено осигураље подноси се градском , од

носно општинском органу управе надлежном за послове 

бораЧКО-Иllвалидске заштите и заштите цивилних жртава 
рата (у даљем тексту: првостепеllИ орган), по мјесту преби
валишта подносиоца захтјева . 
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(2) Образац захтјева из става 1. овог <tлана 6нпе ДОСЈУ
пан на интернет страници Министарства, као и код прво
степених органа, у штзмпаНQМ облику. 

Члан 15 . 

(1) Доказе о претрпљеној тортури, у смислу члана З. 
овог закона, орган који ВОДИ поступак прибавља по службе
ној дужности. 

(2) Доказе о чюьсницзма из члана 9. став 2. т. 1),2) и 3) 
овог закона прибавља подносилац захтјева. 

(3) Орган који води поступак цијенићс и доказе из чла
на 16. овог закона које је странка приложила уз заХ1јев за 
признаваље статуса жртве тортуре. 

Члан 16. 

(1) Чињеница да је неко лице било изложено тортури 
под околностима из члана 3. став 1. овог закона доказује 
се увјерсњем које, на захтјев органа који ваШt посryлак, у 
складу са својим службеним евиденцијама и расположивом 
грађом, издаје Републички центар за истраживање рата, 
ратних злочина и тражеље несталих шща (у даљем тексту: 
Центар), у року од 30 дана од дана пријема захтјева. 

(2) Ако Центар у року из става 1. овог члана не доста
ви.увјерење, орган који води поступак одлучићс и без тог 
УВЈерења. 

(3) Чињеница ~ лретрпљеној то~ryри може се угврђи
вати И докаЗ~lма КОЈима у оквиру СВОЈе надлежности распо

лажу други републнчки органи, институције или СЛУ'ЈКбе. 

(4) Под доказима у смислу става З. овог чл~на сматрају 
се: правоснажне судске одлуке, исправе, УВЈерења, слу

жбени акти и документи 'настали у вршељу службене ду
жности или јавног овлашћења, налази вјештака, заПI1СНИЦИ 
о увиђају, изјаве етранке и свједока дате надлежном органу, 
те други докази којl1 су подобни за угврђивање стања ства
ри и k.'"Оји одговарају појещtнОМ случају. 

(5) у недостатку доказа из ст. 1. iI 3. овог члана, чиље
ница о претрпљеној ТОр1ури може се доказивати потврдом 
Међународног црвеног крста, као и I1равоснажним судским 
одлукамадомаћих и страних судова из којих се на несумљив 

. начин може доказати да је жртва претрпјела TOP.rypy. 

(6) Статус жртве тортуре и права у складу са овим за
коном не могу се утврдити само на основу изјаве странке 
и свједока, осим кадјс таква изјава дата надлеж.юм органу 
у вези са покретањем кривичних поступака за почињене 

ратне злочине. 

(7) У поступку за yrврђиваље стюуса жртве тортуре, ор
ган који води поступак пе, у зависности од УЈ"Врђеног чиње
ничног стаља, тражити и мишљење Савеза логораша Репу
блике Српске и1~tли Удружења жена жртава рата Републике 
Српске, као и осталих удружења цивилних жртава рата која 
су стекла cTaryc удружења од јавног интереса у сkладу са 
лрописом којим је регулисана област удружеља и фондација. 

(8) Ако удружења из става 7. овог члана не доставе своје 
М~1шљеље у року од 30 дана по ПР~1јему захтјева, орган који 
води поступак одлучиће и без тог миwљења. 

Члан 17. 

(1) Првостепени орган одлучује о захтјеву из члана 14. 
овог закона ДОllошсњем управног акта којим захrје~ одба
цује, одбија или усваја. 

(2) Против управног акта врвостепсног органа из става 
1. овог члана може се изјавити жалба Министарству, у року 
од 15 дана од дана достављања. 

(3) Рјешење npBocTenellor органа којим се признаје ста
ryc жртве тортуре и/илн право на мјесеЧIIО новчано при
мање и право на здравствено осигурање ПОДЈlИјеже реви
зији коју врши Министарство по службеној дужности. 

(4) Ако је на првостепено рјешење изјављена жалба, о 
ревизији и жалби се рјешава истим рјешсљсм. 

(5) Ревизија и жалба .Ie одгађају извршење првостепе
ног рјешења из става З. овог члана, осим рјешења које је 
првостепени орган донио у поновном поступку. 

(6) Ревизија и жалба одгађају извршење рјешења и у 
случају када је првостепени орган донио рјешење по прије
щюгу за понављаље поступка. 

(7) Ако жал бу уважи, М~lнистарство пе укинуТи прво
степено рјешење и само другачије ријешити ствар или вра
ппи предмет првостепеном органу на поновни поступак . 

(8) Ако Министарство уважи жалбу изјављену против 
рјешења првостепеног органа којим је захтјев одбијен , по
ништиће првостепено рјешење и само другачије ријешити 
ствар или вратити предмет првостепеном органу на понов

ни 1l0сryпак. 

(9) Против рјешења Министарства донесеног у ПОС1)'п
ку ревизије иJlи у поеryпку по жалби можс се покренути 
управни спор у року од 30 дана од дана достављања. 

(10) Против рјешења МI1Ниетарства, донеееног у по
сryпку ревизије или у поступку по жалби ,,-"Ојимје првосте
пено рјешење поништено или укинуго и враћено на понов
ни поступак, нс може се покренyrи управни спор. 

Члан 18. 
(1) У вршењу ревизије првостепеног рјешења, Ми

нистарство може дати сагласност на рјешење, може га 
измијенити, укинути ИШ1 поништити И само ријешити 
ствар у корист или на штеry странке, или га УКИНУТИ или 

поништити И врапlТИ првостепеном органу на поновни по

ступак. 

(2) Министарство ће у поступку ревизије измијенити, 
укинути или поништити првостепено рјешеље ако утврди 
да су у првостепеном гюсryпку непотпуно или погрешно 

утврђене чињенице, да се Iщје водило рачуна о правилима 
поступка који би били од утицаја на рјешење ствари, да су 
погрешно оцијењени докази, да је из утврђених чињеllИ
ца изведен погрешан закључак о чињеничном стању или 

да је погрешно примијењен пропис на основу кога је ствар 
ријсшена . 

(3) ПрвостепеЮ1 орган чије је рјешење у поступку peB~1 · 
зије укинуто или поништено и враћено на поновни посту
пак, доноси ново рјешење које подлијеже ревизији у којој 
се испиryје да ли јс оно у складу са разлозима због којих је 
раније рјешење укинуто ИЈIИ поништено и врапено на по
НОВИII IЮСТУГlак. 

Члан 19. 
(1) У поступку за остваривањс cTaryca ЖР1'8С ТОрЈУре и 

права 110 овом закону прнмјењују се одредбе закона којим 
се регулише опuтги управни поступак ако овим законом 

није другачије прописано . 

(2) Уколико је у поеТУI'IКУ из става 1. овог члана неоп
ходна непосредна изјава странке, странка ће се саслушати 
на начин који је за њу иајмање трауматичан, при чему ће се 
посебно водити рачуна о р~дној осјетљивости. 

Члан 20. 

За рјешавање о статусу ~1 правима жртве тортуре за лица 
која немају пребивалиште у Репу6ЈIИ,;!И Српској, мјССIЮ је 
надлежан првостеnеЮ1 орган према МЈесту посљедњег пре

бивалишта, односно боравка у Републици Српској. 

Члан 21. 
Трошкове органа у поступку за остваривање статуса и 

права жртве тортуре у складу са овим законом сноси орган 

који води поступак. 

Члан 22. 

(1) Право на мјесечно новчано примање по овом зако
ну припада од прво"г дана наредног мјесеца по подношењу 
захтјева из члана 14. став 1. овог закона. 

(2) Рјешеље којим је признато право на мјесечно нов· 
чано примаље по овом закону извршава првостепени орган 

по службеној дужностн и води евиденцију о корисницима 
и извршен им исплатама. 

(3) За кориснике права са пребивалиштем у иностран
ству рјешеље из става 2. овог члана извршава орган код 
кога се корисник води у евиденцији . 
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Члан 23. 

( 1) Мmшстарство ВОДИ јелинствену маПIЧНУ евиденцију 
КОРИСmtКЗ права ПО ОВОМ закону и обезбјеђује тајност података 
у складу са прописима из облаcrn зau.mrrc ЛИ'ПШХ података. 

(2) Министар правилником прописује садржај и начин 
вођења евиденција корисника права по овом закону. 

Члан 24. 

(1) Мјесечно новчано примање странка може примати 
лично или посредством пуномоћника, ОДНОСНО законског 
заСТУШlИка. 

(2) Уколико се исплата мјесечног НQвчаНQГ примања 
врши 11OcpenCTBOM пуномоћника или законског заступника, 
сваких шест мјесеuи је обавезно пуномоћ обновити, од
НОСНО доставити доказ о животу. 

Члан 25. 

(1) Корисник права на мјесечно НОВ'IЗНО примаље по 
ОВОМ закону дужан је да надлсжном органу пријави сваку 
промјену која је од утицаја на оствариваље и престанак тог 
права у року од 15 дана од дана настанка промјене. 

(2) Ако корисник не пријави промјену која је од ути
цаја на оствариваље права, исплата примаља Ье се обуста
ВИТI! све док корисник не пријави промјену, без права на 
неисплаћена примања. 

(3) Сматра се да корисник није пријавио промјену и 
када је одсутан из мјеста пребивалишта, односно бора
вишта или се налази у ,! ностранству дуже од 60 дана, а 
нема пуномоћника, односно законског заступника, као и 
када није обновљена пуномоћ или достављен доказ о живо
ту након истека рока из члана 24. став 2. овог закона. 

Члан 26. 

(1) Мјесечно новчане примање по овом закону исплаћу
ју се по истеку мјесеца за који се врши исплата. 

(2) Уколико наступи разлог због којег престаје право на 
мјесечно новчано примање, исплата се врши закључно са 
мјесецом у којем је настао разлог за престанак права. 

Члан 27. 
( 1) ~отраживања новчаних примаља по овом закону 

застарИЈеваЈУ за три године од дана доепјелоети сваког 
појединог примаља. 

(2) Право из кога прОИСТИ<iУ новчана примања 110 овом 
заКОIlУ застаријева за пет година од дана доепјелости 
најстаријег .п ојединог потраживаља послије кога није 
вршена Ilсплата. 

Члан 28. 
Доспјели , а неисnлаћени износи новчаних примања по 

овом закону могу сс насљеђивати. 

Члан 29. 

Права стечена по овом закону не могу се преЮlјети на 
друro лице. 

Члан 30. 

(1) Лице коме је исплаћено новчано примање по овом 
закону, на које ннје имало право, дужна је да врати при 
мљени нзнос: 

1) ако је на основу нетачних података за које је знало 
или морало знати да су нетачнн или је на други противправ
ни начин остварило новчано примање које му не ПРlшада, 
или је очигледном грешком надлежног органа остварило 
новчано примаље у већем износу нсго што му припада, 

2) ако је остварило новчано примање због тога што није 
пријавило настале промјене које угичу на обим и престанак 
права, а знало је или је морало знати за те промјене, 

3) ако је примило износ већи од юноса који му је одре
ђен рјешењем. 

(2) Потраживање према липу из става 1. овог чла
на застаријева "стеком рока одређеног законом којим се 
уређују облигациони односи. 

(3) Рок из става 2. овог члана почиње тећи од дана 
коначности рјешења којим је утврђено да странци не при
пада исплаћено новчано примање или да јој припада у 
мањем обиму (став 1. т. 1. и 2. овог члана), односно од дана 
када је извршена посљедња неправилна IIсплата (став 1. 
тачка 3. овог члана). 

(4) Лице из става 1. овог члана дужна је да врати нов
чано примањс највише у износу примљеном за посљедље 
три године, рачунајући од посљедље исплате на коју није 
имало право. 

Члан 31. 
(1) Органи надлежни за рјешавање о правима по овом 

закону по службеној дужности врше надзор над примјеном 
члана 30. овог закона. 

(2) Рјсшење којим се странка обавезује да врати неосно
вано примљена средства доноси првостепсни орган који је 
мјесно надлсжан да рјешава о главној ствари. 

(3) Против рјешења из става 2. овог члана странка има 
право жалбе Министарству у року од 15 дана. 

Члан 32. 

(1) Ако је лице из члана 30. овог закона и даље корисник 
новчаног примања по овом закону или закону из области 
борачко-инвалидске заштите или заштите цивилних жртава 
рата , адМll НИСТРативно извршење коначног рјешења о нак
нади штете врши се у висини од једне половине до пуног 
износа новчаног примања . 

(2) Ако лице из '!Лава 30. овог закона ниј е корисник 
права у смислу става 1. овог члана, извршење се спроводи 
у складу са законом којим се уређује извршни поступак. 

Члан 33. 

Средства потребflа за остваривање права из члана 7. 
овог закона обсзбјеђују се из буuета Републике Српске са 
позиције Министарства рада и борачко-инвалидске заШПI
те. 

Члан 34. 

(1) ТРОШК08И У вези са остваривањем права на мјесечна 
новчана прима.ња по овом закону обезбјеђују се у буџету 
Републике Српске. 

(2) ТРОШКОВ~lма у смислу става 1. овог члана сматрају 
се трошкови на име накнада банкама, односно организа
цији поштанског саобраћаја за услуге за извршенс исплате 
новчаних примања и ТРОШКОВII вјештачења приликом оије
не инвалидитста. 

Члан 35. 

(1) Управни надзор над примјеном ОВОГ закона врши 
Министарство. 

(2) Инспекщ!јски надзор вад примјеном овог закона 
врши надлежна инспекција у складу са законом. 

Члан 36. 

(1) Првостепени органи дужни су да на захтјев Ми
нистарства: 

1) поднесу извјештај о спровођељу овог закона и про
писа донесених на основу љега, 

2) доставе рјешење на ревизију МИНlIстарству, у року 
који Министарство одреди. 

(2) Министарство даје првостепеним органима обаве
з не инструкције за извршавање послова за којс су овлашће
ни овим законом. 

Члан 37. 

(1) Првостепени оргав казниће се за прекршај новча
ном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ: 

1) ако у року које одреди Министарство не достави рје
шење на ревизију, 

2) ако не поступи по коначном рјешењу Министарства, 
односно ако не изврши то рјешење у року од 30 дана од 
дана пријема рјешеља, 
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3) ако не достави списе предмета ради одговора на ту
жбу или 11реДУЗliмања друге радље у СУДСКОМ поступку, у 
року KOjl1 одреди МИНl1старство, 

4) а ... -о у остављеном року не ПОС1)'ПИ по акту МШll1стар
ства којим је наложено извршавање одређене радње у всзи 
са извршавањем овог закона. 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казнићс се 11 одго
ворно лице у првостепеном органу новчаНQМ казном ОД 300 
км до 1.000 КМ. 

Члан 38. 

(1) Захтјев за признавање статуса жртве тортуре и права 
у складу са овим законом може се поднијетн у року од пет 
година од дана ступаља на снагу овог закона. 

(2) Ако се захтјев заснива на претХОДНО пресуђеној 
кривичној ствари, а правоснажност пресуде је наступила 
по flCTCKY рока из става 1. овог члана, може се поднијети 
у року од годину дана од дана правоснзжности кривнчне 

пресуде. 

Члан 39. 
( 1) Лице које је стекло cтaryc и право на l-IOвч ано при

мање по истом чињеничном основу по прописима Републи
ке Српске из области заштите цивилних жртава рата може 
поднијети захтјев за признавање статуса жртве тортуре, без 
признавања права прописаних овим законом. 

(2) Лицс из става 1. овог члана може поднијети захтјев 
1а признавање статуса и права у складу са овим законом 

уколико сматра даје то за њега повољније. 

(3) Лице коме су у случају из става 2. овог члана призна
та права у складу са овим законом губи претходно стечени 
статус и права без могућности њиховог враћања . 

Члан 40. 
МШfИстар ће у року од 30 дана од дана сryпања на снагу 

оног заКОllа донијети правилник којим Ье се прописати ма
ти<ша евиденција корисника права (члан 23. став 2). 

Члан41. 

Овај ззкон ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у "Службеном гласнику Републике Српске." 

Број: 02/ 1-021-675118 
21. Јуна 2018. године 
Бањалука 

1674 

Предсједник 
Народне скупштине, 

Недељко Чубриловић, С.р. 

. На основу члана 3. Закона о донацијама у јавном секто
ру ("СлужбеШЈ гласник Републике Српске", број 96/05) и 
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске ("Слу
жбени гласник Републике Српске", број] 18/08), а у вези са 
Одлуком о прихватању донаторских средстава Владе Репу
блике Србије ("Службени гласник Републике Српске", број 
92/ 17), Влада Републике Српске, на 195. сједници, одржа
ној 20.9.2018. године, доноси 

ОДЛУКУ 

О ОДОБРАВАЊУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У 

ОПШТИНИ БОСАНСКО ГРАХОВО из ДОНАТОРСКИХ 
СРЕДСТАВА МАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Одобрава се финансирање пројеката у општи ни Босан
ско Грахово из донаторских средстава Владе Републике Ср
бије, и то: 

1. Реконструкција зграде Основне школс "Грахово" 
Босанско Грахово (у даљем тексту: Пројекат 1), чија про
цијењена вриједност износи до 322.466,00 КМ и у ције
лости се фИliансира ДОllаторским средствима Владе Репу
блике Србије, 

2. Пројектовање реконструкције крова Спомен-до
ма "Гаврило Принцип" Босанско Грахово (у даљем тек-

cry: Пројекат 2), чија процијењена вриједност юноси до 
8.700,00 КМ и У цијелости се финансира донаторски м сред
ствима Владе Републике Србије, 

3. Санација крова и измјена вањске столарије на уп
равној згради Општине Босанско Грахово (у даљем тек
сту: Пројекат 3), чија процијењена вриједност износи до 
60.000,00 КМ и у цијелости се финансира Донаторским 
средствима Владе Републике Србије. 

11 
Одобрене пројекrне аКТИВНОСТII утврђене су Пројект

ним плановима. 

111 
За потписивање супсидијарног споразума између Владе 

Републике Српске и Општине Босанско Грахово о финан
сирању Пројекта 1, Пројекта 2 и Пројекта 3 Донаторским 
средствима у оквиру механизма сарадње [1O Споразуму о 
успостављању специјалних паралешlИХ односа између 
Републике Српскс и Републике Србије овлашћује се Ми
нистар финансија. 

IV 
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија Републике Српске ~I Општина Босанско Грахово. 

V 

Ова одлука cryna на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у "Службеном rnаСllИКУ Републике Српске". 

Број: 0411-012-2-2478/18 
20. септембра 2018. године 
Бањалука 

1675 

Предсједница 
Владе, 

Жељка ЦвијаIlОВИћ., С.р. 

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи
ке Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 
118/08), Влада Републике Српске, на 195. сједници, одржа
ној 20.9.2018. године, д о н о с и 

ОДЛУКУ 

О CfАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 

ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОЈЕКТЕ РЕКОНCfРУКЦIIJА 

ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКOJIЕ ·ГРАХОВО" БОСАНСКО 

ГРАХОВО И РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЗГРАДЕ 

СПОМЕН-ДОМА "ГАВРИЛО ПРИНЦИП" БОСАНСКО 

ГРАХОВО, У ОПШТИНИ БОСАНСКО ГРАХОВО,IIЗ 
ДОНАТОРСКИХ СРЕДСТАВА МАДЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, број: 0411-012-2-2632/17, олI9.10.2017. године 

Ставља се ван снаге Одлука о одобравању фИllЗнси
рања за пројекте Реконструкција зграде Основне школе 
"Грахово" Босанско Грахово и Реконструкција крова зграде 
Спомен-дома "Гаврило Принцип" Босанско Грахово", у оп
штини Босанско Грахово, из донаторских средстава Владе 
Републике Србије, број: 04/1-01 2-2-2632117, од 19.10.2017. 
године ("Службени гласник Републике Српске", број 
101117). 

11 

Ова одлука cryna на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику Републике Српске". 

Број: 04/1-012-2-2479/ 18 
20. септембра 2018. године 
Бањалука 

1676 

Предсједница 
Владе, 

Жељка Цвијановић, С.р. 

На основу члана 23, а у складу са чл. 21 , 22. и 53. Зако
на о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", 
бр. 59/13 и 16/18; у даљем тексту: Закон), и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске ("Службени глаСllИК 
Републике Српске", број 118/08), lIа приједло~ Комисије за 


