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На основу члана 31. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и 
члана 15. тачка г) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 210. сједници, одржа-
ној 19.12.2018. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА ЗАКОНОДАВСТВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА ПРАВНОМ ТЕКОВИНОМ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ПРАКСОМ И СТАНДАРДИМА 

САВЈЕТА ЕВРОПЕ

I
Овом одлуком уређује се поступак израде прописа 

којим се усклађује законодавство Републике Српске са 
правном тековином Европске уније и праксом и стандарди-
ма Савјета Европе.

II
Републички органи управе дужни су да са Министар-

ством за европске интеграције и међународну сарадњу 
(у даљем тексту: Министарство) координирају планове 
израде прописа којим се врши усклађивање законодавства 
Републике Српске са правном тековином Европске уније и 
праксом и стандардима Савјета Европе.

III
Републички органи управе дужни су да се брину о 

усклађивању прописа са правном тековином Европске 
уније и праксом и стандардима Савјета Европе током ције-
лог поступка њихове израде.

IV
У почетној фази припреме и израде нормативних аката 

којим се врши усклађивање републички орган управе ду-
жан је да омогући учешће Министарства.

V
1) Републички орган управе дужан је да нацрт, односно

приједлог прописа којим се врши усклађивање са правном 
тековином Европске уније и праксом и стандардима Савје-
та Европе обиљежи ознаком: Е на насловној страници про-
писа, у горњем десном углу.

2) Ознака Е из подтачке 1. ове тачке пише се великим
подебљаним словом (болд).

VI
1) Републички орган управе уз нацрт, односно приједлог

прописа којим се врши усклађивање Министарству доста-
вља, у електронској и материјалној форми, уредно попуњен 
Упоредни приказ усклађености нацрта, односно приједлога 
прописа са правном тековином Европске уније и праксом 
и стандардима Савјета Европе и Изјаву о усклађености на-
црта/приједлога прописа са правном тековином Европске 
уније и праксом и стандардима Савјета Европе (у даљем 
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ПРИЛОГ 1.
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ НАЦРТА, ОДНОСНО ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА, ДРУГОГ ПРОПИСА И ОПШТЕГ АКТА СА ПРАВНОМ 

ТЕКОВИНОМ ЕУ И ПРАКСОМ И СТАНДАРДИМА САВЈЕТА ЕВРОПЕ
1. Обрађивач, односно предлагач нацрта/приједлога прописа
Републички орган управе, односно други овлашћени 
предлагач
Ресор/Одјељење/Одсјек
Одговорно лице
Контакт особа
1а. Правно лице са јавним овлашћењем за припрему и спровођење прописа
Назив правног лица
Одговорно лице 
Контакт особа
2. Назив нацрта/приједлога прописа
3. Одредба Споразума о стабилизацији и придружи-
вању
4. Степен усклађености нацрта/приједлога прописа
са EU acquis 
4.1. Примарни извори права ЕУ
4.2. Секундарни извори права ЕУ

4.2.1. Разлози за дјелимичну усклађеност или 
неусклађеност

4.3. Остали извори права ЕУ
5. Пракса и стандарди Савјета Европе
6. Oстaли мeђунaрoдни извoри прaвa
7. Да ли је обезбијеђен превод правних извора на
језике у службеној употреби у Републици Српској
8. Да ли је нацрт/приједлог прописа преведен на један 
од службених језика Европске уније
9. Учешће домаћих и иностраних консултаната/експе-
рата и њихово мишљење 

  ОБРАЂИВАЧ/ПРЕДЛАГАЧ ПРОПИСА
РУКОВОДИЛАЦ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА 

УПРАВЕ
М. П.

Број: _____________________
Датум: ____________________

  МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И 
МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

МИНИС ТА Р
М. П.

Број: _____________________
Датум: ____________________

тексту: инструменти за усклађивање законодавства) на про-
вјеру и потврђивање њихове усклађености.

2) По пријему нацрта, односно приједлога прописа
којим се врши усклађивање законодавства и уредно по-
пуњених инструмената за усклађивање законодавства 
Министарство је дужно да у року од седам дана изради 
Мишљење о степену усклађености нацрта/приједлога 
прописа са правном тековином Европске уније и прак-
сом и стандардима Савјета Европе (у даљем тексту: 
Мишљење).

VII
Нацрт, односно приједлог прописа којим се усклађује 

законодавство који не прате уредно попуњени инструменти 
за усклађивање законодавства враћа се републичком органу 
управе на дораду.

VIII
Републички орган управе дужан је да у сврху вјеродо-

стојности инструмената усклађивања Министарство оба-
вијести о свим потребама за накнадном измјеном прописа 
којим се врши усклађивање законодавства Републике Срп-
ске са правном тековином Европске уније и праксом и стан-
дардима Савјета Европе.

IX
Министарство пружа сву потребну техничку и стручну 

подршку при попуњавању инструмената за усклађивање 
законодавства.

X
Обрасци инструмената за усклађивање законодавства 

налазе се у прилозима 1. и 2. ове одлуке и чине њен састав-
ни дио.

XI
Министар за европске интеграције и међународну са-

радњу донијеће у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке упутства којим се прописује начин попуњавања 
инструмената за усклађивање законодавства.

XII
До доношења прописа из тачке XI ове одлуке при-

мјењиваће се Упутство о начину попуњавања Упоредног 
приказа усклађености нацрта и приједлога прописа са 
правном тековином Европске уније и правним актима Са-
вјета Европе (“Службени гласник Републике Српске”, број 
102/14) и Упутство о начину попуњавања Изјаве о усклађе-
ности нацрта и приједлога прописа са правном тековином 
Европске уније и правним актима Савјета Европе (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 102/14).

XIII
Задужује се Министарство да прати примјену ове одлу-

ке, да о томе информише Владу Републике Српске и да пре-
длаже мјере за унапређивање њеног спровођења.

XIV
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о поступку и начину усклађивања законодавства Републике 
Српске са правном тековином Европске уније и правним 
актима Савјета Европе (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 46/11, 1/14 и 95/14).

XV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3351/18 По овлашћењу,
19. децембра 2018. године потпредсједница Владе,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ УСКЛАЂЕНОСТИ НАЦРТА, ОДНОСНО ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА, ДРУГОГ ПРОПИСА И ОПШТЕГ АКТА СА 
ПРАВНОМ ТЕКОВИНОМ ЕУ И ПРАКСОМ И СТАНДАРДИМА САВЈЕТА ЕВРОПЕ

Датум израде:
Лице задужено за израду:
1. Назив нацрта/приједлога прописа:
Предмет и циљ регулисања:
Степен усклађености нацрта/приједлога са EU acquis, односно праксом и стандардима Савјета Европе:
2. Назив примарног извора права Европске уније
(навести назив оснивачког уговора):
3. Назив секундарног извора права Европске уније, односно праксе и стандарда Савјета Европе:
CELEX oзнака:
Предмет и циљ регулисања:

a) б) в) г)

Одредбе прописа Европске уније, односно 
праксе и стандарда Савјета Европе

Одредбе нацрта/приједлога 
прописа

Степен усклађености одред-
бе нацрта/приједлога про-
писа са одредбама прописа 
Европске уније, односно 
праксе и стандарда Савјета 

Европе

Разлози за дјелимичну 
усклађеност или не-

усклађеност – образло-
жење

ОБРАЂИВАЧ/ПРЕДЛАГАЧ ПРОПИСА
РУКОВОДИЛАЦ РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА УПРАВЕ

М. П.
Број: _____________________
Датум: ____________________

МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

МИНИС ТА Р
М. П.

Број: _____________________
Датум: ____________________


