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Влада Републике Српске и републички органи управе при-
ликом израде прописа и других општих аката (у даљем тек-
сту: обрађивач прописа).

2. Поједини изрази употријебљени у овим смјерницама
за означавање мушког или женског рода подразумијевају 
оба пола.

3. Смјернице, у прилагођеном облику, приликом израде
прописа и других општих аката из своје надлежности, могу 
примјењивати органи јединица локалне самоуправе, као и 
установе, привредна друштва, јавна предузећа, организа-
ције цивилног друштва и други правни субјекти.

4. Циљ доношењa ових смјерница је да допринесу
учешћу јавности у доношењу прописа и других општих 
аката, те бољој информисаности, ефикаснијем одлучивању 
и друштвеној одговорности.

5. Под јавношћу, у смислу тачке 4. ових смјерница, по-
дразумијевају се правна и физичка лица, удружења грађана, 
удружења послодаваца, привредна и адвокатска комора и 
друге струковне коморе, репрезентативни синдикат, екс-
перти за поједине области, медији, научна и стручна јав-
ност (у даљем тексту: заинтересована лица).

6. Обрађивач прописа именује координатора за консул-
тације, који учествује у изради прописа и другог општег 
акта и одговоран је за координацију активности у погледу 
консултација. 

7. На интернет страници обрађивача прописа, узи-
мајући у обзир предмет прописа и другог општег акта и 
врсту друштвених односа који се уређују, координатор за 
консултације води и ажурира евиденцију заинтересованих 
лица. У сврху израде и ажурирања наведене евиденције, 
заинтересована лица пријављују се регистровањем на по-
себну веб-апликацију – еКонсултације.

8. Обрађивач прописа објављује дио Годишњег плана
рада, који се односи на прописе и друге опште акте (дио Г.) 
на посебној веб-апликацији еКонсултације, те у њој наводи 
назнаку о томе који од планираних прописа и других оп-
штих аката имају значајан утицај на јавност.

9. Нацрти и приједлози прописа и другог општег акта
из дијела Годишњег плана рада који се односе на пропи-
се и друге опште акте (дио Г.) за које се утврди да су од 
интереса за јавност подлијежу еКонсултацијама као алату 
за спровођење консултација са заинтересованом јавношћу 
путем посебне веб-апликације, којом управља Републички 
секретаријат за законодавство. 

10. Прописи и други општи акти који нису обухваћени
Годишњим планом рада обрађивача прописа, а за које то-
ком године наступе реални разлози за доношењем, такође 
су обухваћени поступком eКонсултација.

11. Резултате консултација из т. 9. и 10. ових смјерница
обрађивач прописа узима у обзир при утврђивању:

1) приоритета у доношењу прописа и других општих
аката,

2) могућих рјешења за израду прописа и других општих
аката.

12. Приликом објаве дијела Годишњег плана рада, који
се односи на прописе и друге опште акте (дио Г.) на по-
себној веб-апликацији еКонсултације, обрађивач прописа, 
поред идентификовања прописа и других општих аката од 
значаја за јавност, врши и идентификацију прописа и дру-
гих општих аката који имају значајан утицај на јавност. 

13. Обрађивач прописа спроводи консултације са за-
интересованом јавношћу и прије израде нацрта прописа 
и другог општег акта у складу са методологијом процјене 
утицаја прописа, а нарочито код прописа и других општих 
аката који имају значајан утицај на одређене сегменте 
друштва.

14. Прописи и други општи акти који имају значајан
утицај на јавност су прописи:

1) којима се мијења правни статус заинтересованих
лица у вези са њиховим правима и обавезама, 

2) који имају утицај на економски статус заинтересова-
них лица, укључујући и оне са мањим утицајем на велики 
број лица, као и оне са значајним утицајем на ограничени 
број лица, 

3) који утичу на регулисање питања заштите природе,
заштите животне средине, заштите и квалитета воде, вазду-
ха, земљишта, односно заштите јавних ресурса и добара, 
као и општег друштвеног благостања у вези са правом на 
здраву животну средину, 

4) који утичу на здравствени, социјални и пензијски
статус, просвјету и културу,

5) из области заштите и спасавања у Републици Срп-
ској којима се на системски начин уређују права и обавезе 
субјеката заштите и спасавања и штити животна средина, а 
могу усљед проглашења ванредне ситуације утицати и на 
имовинска права и њихово располагање,

6) који се доносе ради усклађивања републичког зако-
нодавства са прописима Европске уније, праксом и стан-
дардима Савјета Европе, те другим међународним извори-
ма права.

15. Прописи којима се мијења правни статус заинтере-
сованих лица у погледу њихових права и обавеза су:

1) кривични законик, закон о кривичном поступку и за-
кон о извршењу кривичних санкција, 

2) пропис којим се ограничавају или проширују могућ-
ности стицања права,

3) пропис којим се утиче на гласачка права,
4) пропис којим се утиче на права у погледу држављан-

ства,
5) пропис којим се утиче на право приступа судовима,
6) пропис којим се мијењају општа правна начела,
7) пропис којим се утиче на правни статус удружења

и фондација, синдиката и осталих видова организовања 
грађана.

16. Прописи који имају утицај на економски статус за-
интересованих лица, укључујући и оне са мањим утицајем 
на велики број лица, као и оне са значајним утицајем на 
ограничени број лица су:

1) пропис у области пореза и царина,
2) пропис о субвенцијама и другим погодностима,
3) пропис о уговорима које закључује законодавна или

извршна власт,
4) закон о облигационим односима,
5) пропис из области привреде,
6) пропис којим се уређују радни односи,
7) пропис који се односи на фискалну и економску по-

литику,
8) пропис који утиче на имовинска права.
17. Прописи који утичу на регулисање питања заштите

природе, заштите животне средине, заштите и квалитета 
воде, ваздуха, земљишта, односно заштите јавних ресурса 
и добара, као и општег друштвеног благостања у вези са 
правом на здраву животну средину, без ограничавања на 
побројане, јесу: 

1) пропис којим се ограничавају емисије издувних гасо-
ва (плина и сл.) у животну средину,

2) пропис којим се одређују казне или одштете за за-
гађивање животне средине,

3) пропис којим се ограничава коришћење земљишта из
еколошких разлога,

4) пропис којим се утврђују изузеци о заштити животне
средине.

18. Прописи који утичу на здравствени, социјални и
пензијски статус, просвјету и културу заинтересованих 
лица су:

1) пропис из области здравствене заштите,
2) пропис из области социјалне заштите,
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3) пропис из области пензијско-инвалидског осигурања,
4) пропис из области борачко-инвалидске заштите и за-

штите цивилних жртава рата,
5) пропис из области образовања, културе, спорта и

омладинског организовања.
19. Консултације са заинтересованом јавношћу спрово-

де се при изради других општих аката (стратегије, страте-
шки планови, програми, планови и др.) којима се формули-
шу развојни циљеви.

20. Изузетно, обрађивач прописа не спроводи јавне кон-
султације при доношењу прописа и других општих аката 
услијед:

1) хитних околности (ванредне ситуације, ванредно
стање, елементарне непогоде и сл.),

2) интервенције надлежног суда у пропис или дио про-
писа.

21. Јавним консултацијама не подлијежу прописи и
општи акти у којима се врше техничке исправке, као ни 
пречишћени текстови прописа. 

22. Консултације са заинтересованом јавношћу подра-
зумијевају: 

1) постављање преднацрта прописа и другог општег
акта на интернет страницу обрађивача прописа и веб-апли-
кацију еКонсултације, са позивом заинтересованим лицима 
да у остављеном року доставе писмене приједлоге и при-
мједбе,

2) омогућавање заинтересованој јавности да у назна-
ченом року достави приједлоге и примједбе на преднацрт 
прописа и другог општег акта путем веб-апликације еКон-
султације,

3) слање, на захтјев заинтересованих лица, преднацрта
прописа и другог општег акта на њихове мејл-адресе, уз 
позив да у назначеном року доставе приједлоге и примједбе 
путем веб-апликације еКонсултације.

23. Рок за достављање приједлога и примједаба на про-
пис и други општи акт који се израђује износи 15 дана од 
дана објављивања прописа на веб-апликацији. Изузетно, 
ако је ријеч о системском пропису или о другом општем 
акту обимнијег садржаја, тај рок може износити 30 дана од 
дана објављивања прописа на веб-апликацији еКонсулта-
ције.

24. Рок за достављање приједлога и примједаба на пред-
нацрт прописа и другог општег акта који има значајан ути-
цај на јавност не може бити краћи од 15 дана од дана када 
је преднацрт постављен на веб-апликацији еКонсултације.

25. Све примједбе и сугестије на преднацрт прописа
или другог општег акта обрађивач прописа узима у обзир 
приликом израде њихове израде. Обрађивач прописа може 
прихватити или одбацити примједбе и сугестије на предна-
црт прописа, а разлоге за наведено наводи у образложењу 
нацрта и приједлога прописа и другог општег акта.

26. Обрађивач прописа, поред укључивања заинтересо-
ваних лица посредством веб-апликације и сопствене интер-
нет странице, може обављати и додатне консултације, које 
обухватају: 

1) организовање јавних састанака или округлих столова
са заинтересованим лицима,

2) организовање дискусија путем радија, телевизије и
друштвених мрежа,

3) организовање радних састанака са заинтересованом
јавношћу, 

4) објављивање брошура или извјештаја и сл.
27. При одређивању облика додатних консултација

из тачке 26. ових смјерница, обрађивач прописа и другог 
општег акта узима у обзир стварну процјену утицаја про-
писа и другог општег акта на јавност, као и: 

1) финансијске, кадровске и техничке могућности ин-
ституције,

2) процјену утицаја прописа и другог општег акта на
јавност,

3) планирани рок за усвајање прописа или другог акта,
4) новине или техничку сложеност предмета прописа

или другог акта.
28. У образложењу нацрта и приједлога прописа или

другог општег акта обрађивач прописа наводи:
1) да ли су спроведене консултације у складу са овим

смјерницама,
2) да ли нацрт и приједлог прописа или другог општег

акта има значајног утицаја на јавност или не, и то образла-
же,

3) да ли су и који приједлози и примједбе уважени, те
разлози за наведено. 

29. Приликом достављања Републичком секретаријату
за законодавство на мишљење нацрта или приједлога про-
писа и другог општег акта, обрађивач доставља и изјаву у 
којој наводи:

1) да ли нацрт или приједлог прописа и другог општег
акта има значајан утицај на јавност,

2) податке о свим видовима јавних консултација које су
извршене при изради прописа и другог општег акта,

3) да ли су испуњене минималне обавезе у погледу кон-
султација из ових смјерница.

30. Наводе из изјаве из тачке 29. ових смјерница Репу-
блички секретаријат за законодавство провјерава посред-
ством веб-апликације за еКонсултације и интернет страни-
це обрађивача прописа.

31. Републички секретаријат за законодавство у
мишљењу о усклађености са Уставом и правним системом 
Републике Српске и Правилима за израду закона и других 
прописа Републике Српске наводи и податке о томе да ли 
су, у складу са овим смјерницама, спроведене јавне консул-
тације. 

32. Бригу над спровођењем ових смјерница, у складу са
чланом 40. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), 
врши Републички секретаријат за законодавство.

33. Годишњи извјештај о спровођењу Смјерница Репу-
блички секретаријат за законодавство доставља Влади Ре-
публике Српске на разматрање. 

34. Ступањем на снагу ових смјерница престају да
важе Смјернице за поступање републичких органа управе 
о учешћу јавности и консултацијама у изради закона (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 123/08 и 73/12).

35. Ове смјернице ступају на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-304 6/22 Предсједник
25. августа 2022. године Владе,
Бања Лука Радован Вишковић, с.р.




