ЗАКОН
О МИНИСТАРСТВИМА*
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом оснивају се министарства као републички органи управе, други републички
органи управе и републичке управне организације, уређује њихова организација, права и обавезе
министара, руководиоца републичких управа и управних организација, и утврђује њихов дјелокруг
рада.
Члан 2.
Послове републичке управе обављају министарства, републичке управе и републичке управне
организације.
Министарства су органи управе који обављају управне и друге послове у једном или више
управних подручја а нису под надзором неког другог органа управе већ су непосредно потчињена
Влади.
Министарства су одговорна за властиту организацију, менаџмент и едукацију властитог кадра.
Републичке управе су органи управе у саставу самосталних органа управе (министарства), а
образују се за обављање одређених послова републичке управе из дјелокруга органа који због своје
природе, цјеловитости и начина обављања захтијевају самосталност и посебно организовање (управе,
инспекторати и др.).
Републичке управе одговорне су министарству у чијем се саставу налазе.
Републичке управне организације образују се ради обављања стручних послова и послова
републичке управе (заводи, дирекције, секретаријати, агенције, комесаријати, фондови, центри и
др.).
Републичке управне организације могу имати својство правног лица.
Послове републичке управе могу обављати и други републички органи (Предсједник Републике,
Влада и др.), као и недржавни субјекти (јединице локалне самоуправе, предузећа и установе са јавним
овлашћењима) ако им је то законом повјерено.
II  РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА
Члан 3.
Министарства су:
1. Министарство привреде, енергетике и развоја,
2. Министарство финансија,
3. Министарство просвјете и културе,
4. Министарство правде,
5. Министарство одбране,
6. Министарство унутрашњих послова,
7. Министарство управе и локалне самоуправе,
8. Министарство здравља и социјалне заштите,
9. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
10. Министарство саобраћаја и веза,
11. Министарство трговине и туризма,
12. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
13. Министарство рада и борачкоинвалидске заштите,
14. Министарство за економске односе и координацију,
15. Министарство за избјеглице и расељена лица,
16. Министарство науке и технологије.

Члан 4.
Министарство привреде, енергетике и развоја врши управне и друге стручне послове из
области индустрије, енергетике и рударства, који се односе на: производњу, пренос и дистрибуцију
електричне енергије; производњу и прераду угља; производњу и прераду нафте и нафтних деривата;
природни гас; геолошка истраживања природних минералних сировина  металичких, неметаличких,
нуклеарних и подземних вода (термалних, термоминералних и питких) и њихову експлоатацију; црну
металургију; производњу и прераду обојених метала; прераду неметала; металопрерађивачку
дјелатност; машиноградњу; производњу саобраћајних средстава; бродоградњу; производњу
електричних машина и апарата; производњу базних хемијских производа; прераду хемијских
производа; прехрамбену индустрију; индустрију сточне хране; индустрију пића; индустријску
прераду дрвета; производњу финалних производа од дрвета, производњу и прераду папира;
производњу текстилних предива и тканина; производњу готових текстилних производа; производњу
коже и крзна; производњу кожне обуће и галантерије; прераду каучука; прераду дувана; графичку
дјелатност; сакупљање и примарну прераду индустријских отпадака; намјенску производњу;
занатство и развој приватног предузетништва; израду средњорочних и дугорочних планова развоја;
израду стратегија развоја малих и средњих предузећа као и стратегију развоја занатско
предузетничке дјелатности; обезбјеђење средстава за реализацију и спровођење усвојених стратегија
и политике развоја; планирање, усклађивање и спровођење развоја информатике; израду годишњих
енергетских биланса; израду годишњих и средњорочних програма геолошких истраживања;
верификацију резерви минералних сировина и вођење њиховог катастра; вођење катастра истражних
и експлоатационих права и катастра датих концесија. Министарство мјерама економске и развојне
политике подстиче развој ових привредних области; стимулативним мјерама и непосредним
контактима са заинтересованим улагачима обезбјеђује улагање средстава заинтересованих лица у
домаћа предузећа у овим областима; прати утицај мјера економске политике на кретање
индустријске производње и производње у енергетици и рударству у цјелини и по појединим гранама и
значајним предузећима; обезбјеђује организационе припреме за реализацију програма међународне
заједнице који се односе на обнову, реконструкцију и развој привредних дјелатности и значајних
предузећа у тим дјелатностима; обезбјеђује услове за ефикасно функционисање јавних предузећа у
областима за које је основано; врши инспекцијски надзор у тим областима; контролише управљање
великим производним предузећима у којима учествује и државни капитал, пружање информација
путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и
другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 5.
Министарство финансија врши управне и друге стручне послове који се односе на: систем
финансирања општих друштвених потреба (јавна потрошња); систем пореза, такса, самодоприноса и
других даџбина и игара на срећу; систем финансирања и формирања развојних фондова; праћење
остваривања мјера у области девизног система, царина, увозних даџбина, кредитног и банкарског
система; систем финансијског пословања (платног промета, хартија од вриједности и санација);
обрачунски систем (рачуноводство, књиговодство и биланси); услове стицања и распоређивања
укупног прихода и добити; праћење стицања и расподјеле укупног прихода и добити јавних
предузећа и јавних установа у Републици; израду и извршење републичког буџета и годишњег
обрачуна буџета, компензације, премије, регресе, накнаде и инвестиције из средстава Републике;
нормативно правне послове из надлежности министарства, процјењује финансијске ефекте и даје
мишљење на нацрте законских и подзаконских аката који имају финансијску компоненту прије
утврђивања или доношења на сједници Владе, обавља послове који се односе на осигурање имовине
и лица, анализу и консолидацију планова буџета општина и градова и ванбуџетских фондова,
откривање и спречавање прања новца, контролу јавних набавки, одржава и реорганизује базу
података; послове републичког трезора; управљање новчаним токовима, дневно праћење новчаних
средстава; обавезе и потраживања и планирања обезбјеђења недостајућих средстава; концентрацију
финансијских средстава ради обезбјеђивања финансијског тржишта; побољшање ликвидности
финансијског система којим се врши финансирање на нивоу Републике; јавни дуг и његово
сервисирање; остваривање сталног увида у кретање понуде и потражње на тржишту новца, а посебно
на кретање каматних стопа; контролу остваривања прихода буџета; надзор над намјенским
коришћењем средстава Републике и друштвених прихода утврђених законом; пружање информација
путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и
другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Члан 6.
Министарство просвјете и културе врши управне и друге стручне послове из области
просвјете који се односе на: предшколско, основно и средње образовање и васпитање; образовање
дјеце грађана Републике на раду у иностранству; нострификацију и еквиваленцију иностраних
школских свједочанстава; ђачки стандард; припремање програма образовне сарадње са другим
државама и међународним организацијама и међународних споразума у области образовања у складу
са Уставом Републике Српске и Уставом Босне и Херцеговине; високо и више образовање;
студентски стандард; припремање програма образовне сарадње са Федерацијом Босне и
Херцеговине, другим државама и међународним организацијама и међународних споразума у
области високог и вишег образовања у складу са Уставом Републике Српске и Уставом Босне и
Херцеговине.
Врши управне и друге стручне послове из области културе, који се односе на: заштиту и
коришћење културноисторијског насљеђа и природног насљеђа; музејску, архивску,
библиотекарску, издавачку, позоришну, музичку, ликовну, филмску и естрадну дјелатност;
организације и удружења грађана у области умјетности и културе, техничку културу; вођење
регистра јавних гласила; припремање програма и споразума о културној сарадњи у складу са
Уставом Републике Српске и Уставом Босне и Херцеговине, пружање информација путем медија и
других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим
прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 7.
Министарство правде врши управне и друге стручне послове који се односе на остваривање
надлежности Републике Српске у области: правосудних институција и управног надзора над радом
правосудне управе; казнено и васпитнопоправних установа, извршење кривичних и прекршајних
санкција, инспекцијских послова који се односе на извршење кривичних санкција, стара се о
обезбјеђењу јединственог и законитог извршења кривичних санкција, организацији рада и
функционисању казненопоправних и васпитнопоправних установа, праћењу и контроли рада
служби, очувању безбједности, стручном оспособљавању и креирању кадровске политике, пружања
помоћи у едукацији судија и тужилаца, врши контролу остваривања, поштовања и унапређивања
људских права лица лишених слободе, прати појаве, води одговарајуће евиденције у циљу
анализирања и сагледавања функционисања система извршења кривичних и прекршајних санкција и
предлагање мјера за њихово унапређење; врши стручну припрему приједлога за помиловање и
амнестију, те припрема анализе, информације и извјештаје из области помиловања. Врши послове
који се односе на организацију и рад јавних правобранилаштава, адвокатуре и других служби правне
помоћи, судова за прекршаје, послови који се односе на организацију и рад судова за прекршаје
обухватају припрему извјештаја и информација на бази извршеног надзора у погледу примјене
судског пословника у судовима за прекршаје и старање о примјени организационих норми и
прикупљању података прекршајне статистике.
Министарство врши стручне и друге административне послове који се односе на полагање
правосудног испита, врши обраду захтјева домаћих и иностраних судова и других државних органа у
вези са пружањем међународне правне помоћи, даје стручна мишљења у погледу међународних
уговора који се односе на пружање међународне правне помоћи у грађанској и кривичној материји,
припрема мишљења на нацрте међународних уговора и приједлоге закона којима се регулишу питања
са елементом иностраности; остварује комуникацију са Међународним кривичним судом у Хагу у
складу са законом; активно учествује у поступку примјене, израде и усвајања законских пројеката из
своје надлежности; даје стручна мишљења у погледу законских пројеката на захтјев осталих
министарстава и других овлашћених органа; доноси подзаконске акте потребне за спровођење
закона; пружа информације путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге
послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Члан 8.
Министарство одбране врши управне и друге стручне послове који се односе на: уређивање,
развој и остваривање развоја система одбране у Републици; вођење евиденција војних обвезника,
обвезника радне обавезе и обвезника цивилне заштите и материјалних средстава за потребе војске и
друге структуре одбране; регрутовање и упућивање на служење војног рока; попуну и мобилизацију
војске, милиције, државних органа, предузећа и других правних лица; распоређивање грађана и
материјалних средстава за потребе одбране; цивилну заштиту; службу осматрања и обавјештавања и
веза за потребе руковођења и криптозаштите; израду и усклађивање планова развоја и планова
одбране у сагласности са одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине; припремање и уређивање
територије за потребе одбране; усклађивање, финансирање и праћење остваривања планова и
програма у области војне привреде; планирање, усклађивање, финансирање и праћење остваривања
генералног ремонта наоружања и друге војне опреме; организацију и координацију послова у вези са
материјалним обезбјеђењем војске; планирање и извршавање војног буџета и вођења књиговодства и
евиденција о утрошку средстава војног буџета; организовање и извођење обуке грађана за одбрану и
организовање и извођење вјежби снага одбране и грађана; инспекцијски надзор у области одбране;
пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге
послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 9.
Министарство унутрашњих послова врши управне и друге стручне послове који се односе на:
заштиту од угрожавања Уставом утврђеног поретка и угрожавања безбједности Републике; заштиту
живота и личне сигурности грађана, спречавање и откривање кривичних дјела; проналажење и
хватање учинилаца кривичних дјела; одржавање јавног реда и мира; обезбјеђење одређених личности и
објеката; криминалистичкотехничко вјештачење; безбједност саобраћаја на путевима; боравак и
кретање странаца; путне исправе; противпожарну заштиту; промет, превоз и ускладиштење опасних
материја; организацију, наоружање, опремање, оспособљавање и усавршавање активног и резервног
састава полиције у Републици; утврђивање и организовање функционалних система веза
министарства; личне карте; пријављивање пребивалишта и боравишта грађана; регистрацију
моторних возила; возачке дозволе; набављање, држање и ношење оружја и муниције; одржавање
јавних скупова; регистре удружења странаца; школовање, стручно оспособљавање и усавршавање
кадрова за потребе органа за унутрашње послове; пружање помоћи ради отклањања посљедица у
случају опште опасности проузроковане елементарним непогодама и епидемијама; инспекцијски
надзор у области противпожарне заштите; остваривање сарадње са другим полицијским структурама
у Босни и Херцеговини у складу са важећим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине;
пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге
послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 10.
Министарство управе и локалне самоуправе врши управне и друге стручне послове који се
односе на: политичке организације, друштвене организације и удружења грађана; систем
административне службе у управи Републике Српске и локалне самоуправе; сачињава извјештај о
извршењу општинске политике за претходну годину, о донесеним одлукама из надлежности
скупштина општина, о обустављању од извршења одлука скупштина општина, о извршавању закона и
других прописа и међународних уговора у складу са Уставом Босне и Херцеговине на основу
извјештаја начелника општина, скупштински систем; политичкотериторијалну организацију
Републике Српске; изборни систем; учествује у изради критерија за расподјелу средстава за плате у
државним органима; држављанство; матичне књиге; лично име; јединствени матични број грађана;
инспекцијски надзор у области управе и локалне самоуправе, пружање информација путем медија и
других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим
прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Члан 11.
Министарство здравља и социјалне заштите врши управне и друге стручне послове који се
односе на: очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и здравствених
потреба становништва; систем здравствене заштите; организацију здравствене заштите у свим
условима; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; здравствену инспекцију;
организацију надзора над стручним радом здравствених установа; здравствено осигурање и
обезбјеђивање здравствене заштите из јавних прихода; производњу и промет лијекова, отрова и
опојних дрога, медицинске опреме и медицинских помагала; здравствену исправност воде, животних
намирница и предмета опште употребе; инспекцијски надзор у санитарној области, систем социјалне
заштите; друштвену бригу о породици и дјеци; дјелатност друштвених организација и удружења
грађана у социјалнохуманитарној области; пружање информација путем медија и других видова
информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике
Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 12.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде врши управне и друге стручне
послове који се односе на: заштиту и коришћење пољопривредног земљишта; заштиту
пољопривредног биља и производа од узрочника болести, штеточина и корова; производњу и промет
сјемена и садног материјала, производњу и унапређење сточарства; ветеринарску дјелатност;
здравствену заштиту животиња; контролу хигијенске исправности и квалитета сировина и производа
животињског поријекла до момента стављања у промет, сточне хране, воде за напајање животиња;
унапређивање производње у шумарству, узгој, заштиту, уређивање и унапређивање шума, стање
дрвног фонда; експлоатацију шума; пошумљавање деградираних и изданичких шума, голети и крша;
комуникацију у шумама; ловство и ловну привреду; интегрално управљање амбијенталним водама;
припремање и доношење планова и основа; биланс вода; спровођење заштите од штетног дејства
вода; одређивање услова и издавање дозвола за захватање и коришћење вода; спровођење и
организовање контроле квалитета вода; предузимање мјера за обезбјеђење воде за потребе
водоснабдјевања становништва и индустрије; хидромелиорације; функционисање републичког
хидрометеоролошког завода и противградне заштите Републике Српске; инспекцијски надзор у
области пољопривреде и ветеринарства, шумарства, ловства и водопривреде; пружање информација
путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и
другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 13.
Министарство саобраћаја и веза врши управне и друге стручне послове који се односе на:
друмски саобраћај и јавне путеве; жељезнички саобраћај и безбједност жељезничког саобраћаја,
ваздушни саобраћај, поморски, ријечни и језерски саобраћај и безбједност поморског, ријечног и
језерског саобраћаја; претоварне услуге; систем веза; радио везе; поштански, телеграфски и
телефонски саобраћај; телекомуникације, телекомуникациону инфраструктуру радиодифузног
система; вођење политике координације; инспекцијски надзор у областима јавних путева, друмског
саобраћаја, жељезничког саобраћаја, ПТТ саобраћаја са телекомуникацијама; пружање информација
путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и
другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 14.
Министарство трговине и туризма врши управне и друге стручне послове који се односе на:
промет роба и услуга у земљи и иностранству; туризам и угоститељство; занатство; функционисање
јединственог тржишта; утицај привредног система и економске политике на тржишту роба и услуга;
односе понуде и потражње; општу туристичку информативнопропагандну дјелатност; снабдјевеност
тржишта; цијене роба и услуга; заштиту потрошача; робне резерве; предузећа и друга правна лица у
приватној својини у области промета, туризма и угоститељства; самосталне радње и друге облике
самосталног привређивања у свим привредним и другим дјелатностима, осим самосталног
привређивања у дјелатностима у којима је законом утврђен дјелокруг другог републичког органа
управе; као и инспекцијски надзор у овим областима; пружање информација путем медија и других
видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима
Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Члан 15.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију врши управне и друге
стручне послове који се односе на: интегрално планирање и уређење простора; израду и примјену
просторног плана Републике у складу са просторним планом Босне и Херцеговине; ревизију, управни
надзор и давање сагласности на просторне планове градова, општина, и посебних подручја као и на
урбанистичке планове; ревизију просторнопланске документације, развојних програма и
инвестиционотехничке документације од посебног интереса за Републику; урбанистичко планирање
и грађење; уређење грађевинског земљишта, производњу грађевинских материјала; развој и услуге у
области грађевинарства; стамбену изградњу и њено финансирање; стамбено задругарство, стамбене
односе и стицање својине над стамбеним зградама и становима у државној својини; одржавање и
управљање зградама и становима; комуналне дјелатности; интегралну заштиту квалитета животне
средине и њено унапређење путем истраживања, планирања управљања и мјера заштите; заштите
добара од општег интереса, природних ресурса, природног и културног насљеђа; инспекцијски
надзор у области просторног уређења, грађевинарства, комуналних дјелатности и заштите животне
средине; остваривање сарадње са релевантним министарствима и институцијама из Федерације и
Босне и Херцеговине; пружање информација путем медија и других видова информисања о свом
раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и
Херцеговине.
Члан 16.
Министарство рада и борачкоинвалидске заштите врши управне и друге стручне послове
који се односе на: радне односе радника и њихова права из рада у свим облицима рада изузев радника
који имају својство државних службеника; зараде и остала примања из радног односа; запошљавање;
заштиту на раду; пензијскоинвалидско осигурање за све облике рада; привремено запошљавање
радника у иностранству у координацији са надлежним министарством Босне и Херцеговине;
међународне конвенције рада; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у
иностранству и послове везане за њихов повратак и запошљавање у земљи, заштиту бораца, ратних и
мирнодопских војних инвалида ослободилачких ратова и чланова породица умрлих и палих бораца и
умрлих ратних и мирнодопских војних инвалида; заштиту цивилних жртава рата и цивилних инвалида
рата; заштиту чланова породице лица на обавезној војној вјежби; уређивање и одржавање споменика,
спомен обиљежја и гробова бораца; пружање информација путем медија и других видова
информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике
Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 17.
Министарство за економске односе и координацију врши управне и друге стручне послове
који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; припрему и праћење
(мониторинг) страних улагања; координацију инвестиционих захтјева кроз дефинисање, промоцију и
реализацију конкретних програма и пројеката; координацију привредних активности у иностранству,
консигнације, основе за вршење промета роба и услуга са иностранством, програмирање и развој
дугорочне и спољнотрговинске размјене, припремање, закључивање и извршавање међународних
трговинских и робних споразума у сагласности са Уставом Босне и Херцеговине; организацију рада
економских представништава у иностранству мјешовитих комитета представника Републике Српске
и других тијела за привредну, научнотехничку и другу сарадњу са иностранством; пословање
субјеката који обављају привредну дјелатност у иностранству; оснивање и рад представништава
страних фирми у Републици Српској; послове у вези са сукцесијом бивше СФРЈ и заштитом интереса
привредних субјеката из Републике Српске; праћење и координација активности, које су обавеза РС,
на испуњењу захтјева за укључивање у европске интеграционе токове кроз успоставу јединственог
економског простора са крајњим циљем пуноправног чланства Босне и Херцеговине у Европској
унији; координацију активности на побољшању пословног окружења за прилив страних улагања,
промоцији потенцијала Републике Српске у иностранству у сарадњи са Агенцијом за промоцију
страних улагања БиХ; пружање информација путем медија и других видова информисања о свом
раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и
Херцеговине.

Члан 18.
Министарство за избјеглице и расељена лица врши управне и друге стручне послове који се
односе на: обезбјеђивање смјештаја, сарадњу са Министарством за људска права и избјеглице Босне
и Херцеговине, репатријацију и ресоцијализацију избјеглица и расељених лица у Републици Српској;
руковођење свим активностима у вези са распоређивањем грађевинског и другог материјала;
изградњу, реконструкцију, санацију и оправку свих објеката за смјештај расељеног становништва,
као и на расподјелу и усмјеравање финансијских средстава намијењених за изградњу,
реконструкцију, санацију и оправку објеката за потребе смјештаја избјеглица и расељеног
становништва на територији Републике Српске; координацију рада са Министарством за избјегла и
расељена лица Федерације Босне и Херцеговине и међународних хуманитарних и других
организација које реализују програме ресоцијализације избјеглог и расељеног становништва; заштиту
људских права и питања имовине избјеглица и расељених лица; пружање информација путем медија
и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим
прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 19.
Министарство науке и технологије врши управне и друге стручне послове који се односе на:
научноистраживачку дјелатност; стратегију демографског развоја Републике и мјере популационе
политике; стратегију технолошког развоја Републике; подстицање фундаменталних развојних
примијењених истраживања; развој домаћих инвестиционих технологија, кадрове у
научноистраживачкој дјелатности; иновације, развој и унапређење технологије; информисање о
питањима економског и технолошког развоја; уступање и прибављање материјалних права и
технологија у производњи; планирање; припремање програма и споразума о научнотехничкој
сарадњи у складу са Уставом Босне и Херцеговине, инспекцијски надзор у овим областима, пружање
информација путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу
са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ
Члан 20.
Републичке управе су под непосредним надзором министарства којем припадају.
У оквиру надзора министарства републичким управама могу:
 давати обавезна стручна упутства,
 пратити њихов рад,
 тражити извјештај о раду,
 вршити контролу управних аката,
 одређивати им послове и задатке из њиховог дјелокруга,
 вршити и друга надзорна овлашћења утврђена законом.
Иста надзорна овлашћења имају министарства, односно Влада према управним организацијама.
Члан 21.
Републичке управе су:
1. Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове,
2. Републичка управа царина Републике Српске,
3. Пореска управа,
4. Републички девизни инспекторат,
5. Републичка управа цивилне заштите.

Члан 22.
Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове врши управне и друге стручне
послове који се односе на: премјер и успостављање катастра некретнина; обнову премјера и катастра
некретнина; катастар комуналних уређаја осим послова који су законом дати у надлежност општине;
картографисање територије Републике; вођење техничке архиве оригинала планова и карата,
основних геодетских радова и других података добијених вршењем геодетских радова; инспекцијски
надзор над пословима премјера и катастра некретнина, катастра земљишта, катастра комуналних
уређаја; комасацији земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе; својинскоправне и
друге стварноправне односе на некретнинама; правни режим друштвене својине на некретнинама;
имовинскоправне односе на земљишту и зградама; евиденцију о некретнинама и правима на
некретнине; имовинскоправне послове у вези са некретнинама на којима Република има право
располагања; реприватизацију имовине и врши друге послове у складу са законом и другим
прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове за свој рад одговорна је Влади
Републике Српске.
Члан 23.
Републичка управа царина и царинарнице, као њени подручни органи врше послове: царинског
надзора, царињења роба и услуга; контроле роба чији је увоз, односно извоз посебно регулисан;
девизновалутне контроле у међународном путничком и пограничном промету са иностранством;
спречавање и откривање царинских прекршаја и вођење првостепеног и другостепеног управног и
прекршајног поступка; спречавање и откривање кривичних дјела и привредних преступа у царинском
поступку; спречавање и откривање девизних прекршаја у међународном путничком и пограничном
промету са иностранством, као и обрада и праћење статистичких података о увозу и извозу робе, и
врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и
Херцеговине.
Републичка управа царина је у саставу Министарства финансија.
Члан 24.
Пореска управа врши управне и друге стручне послове: обавља инспекцијски надзор, извршава
принудну наплату у складу са законом; утврђује обавезу обвезника на основу његових књига и
евиденција као и других доказа укључујући све чињенице на основу индиција у складу са законом;
захтијева од обвезника и других лица да предоче документе и друге информације неопходне за
спровођење и извршавање пореских закона; истражује чињенице и прикупља доказе о могућим
прекршајима и кривичним дјелима из области пореза и подноси кривичну пријаву; води поступак и
изриче казне за пореске прекршаје прописане законом; објављује податке о утврђеном, а неплаћеном
порезу и имена обвезника путем медија; предлаже судовима да предузму радње за спровођење и
извршење пореских закона; доноси подзаконске акте за тумачење и спровођење пореских закона;
води евиденције о обвезницима; обавјештава обвезнике, на њихов захтјев о постојећим порезима,
поступцима и условима плаћања пореза, као и пореским законима; током инспекцијског надзора
обавјештава обвезнике о њиховим правима и обавезама; пружа образовне услуге у вези с пореским
законима, те правима и обавезама обвезника; просљеђује информације, укључујући пореске тајне,
које су откривене током прикупљања података или се за њих сазнало током прикупљања других
информација органима надлежним за спровођење закона када постоји сумња да је почињен прекршај
или кривично дјело, и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике
Српске и Босне и Херцеговине.
Пореска управа је у саставу Министарства финансија.

Члан 25.
Републички девизни инспекторат врши управне и друге стручне послове који се односе на:
контролу девизног и спољнотрговинског пословања и кредитних односа са иностранством без
повреде мандата Централне банке, те у складу са Уставом Босне и Херцеговине, предузећа и банака,
као и контролу других правних лица, самосталних привредника и физичких лица; подноси пријаве
надлежним тужилаштвима и другим органима против правних и одговорних лица због кривичних
дјела и привредних преступа; доноси рјешења у управном поступку у првом степену, врши послове у
жалбеном поступку и спроводи извршавање рјешења; сачињава посебне информације о проблемима
уоченим у контроли, предлаже отклањање недостатака у примјени поступка, остварује сарадњу са
другим контролним инспекцијским органима и пружа стручну помоћ учесницима у девизном и
спољнотрговинском пословању ради правилног примјењивања прописа; води прекршајни поступак и
доноси рјешења у првом степену против правних и физичких лица; врши наплату изречених новчаних
казни, спроводи извршење правоснажних рјешења; врши усаглашавање и билансирање средстава по
девизним прекршајима, и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике
Српске и Босне и Херцеговине.
Републички девизни инспекторат је у саставу Министарства финансија.
Члан 26.
Републичка управа цивилне заштите врши управне и стручне послове у области цивилне
заштите: прати, усклађује и спроводи утврђену политику и смјернице и осигурава извршавање закона
и других прописа у области цивилне заштите; израђује програм цивилне заштите Републике; израђује
процјену угрожености на цијелој територији Републике и предлаже план цивилне заштите Републике;
припрема елементе плана одбране Републике из области цивилне заштите; организује, припрема и
обучава службе и јединице цивилне заштите, у складу с програмима и плановима обуке; организује и
опрема јединице цивилне заштите на нивоу Републике; врши избор и води научноистраживачке
пројекте у области цивилне заштите; пружа стручну помоћ и доноси упутства и инструкције за рад
органа цивилне заштите града, односно општине; врши инспекцијски надзор; врши послове уклањања
НУСа и деминирање; води прописане евиденције и врши друге послове у складу са законом и
другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републичка управа цивилне заштите је у саставу Министарства управе и локалне самоуправе.
РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 27.

Републичке управне организације су:
1. Републички завод за статистику,
2. Републички завод за заштиту културноисторијског и природног насљеђа,
3. Републички хидрометеоролошки завод,
4. Републички завод за геолошка истраживања,
5. Републички завод за цијене,
6. Републички педагошки завод,
7. Републичку завод за планирање,
8. Републички завод за стандардизацију и метрологију,
9. Републички секретаријат за спорт и омладину,
10. Републички секретаријат за вјере,
11. Републички секретаријат за законодавство,
12. Републички секретаријат за односе са Међународним кривичним судом у Хагу и
истраживање ратних злочина,
13. Архив Републике Српске,
14. Агенција за државну управу,
15. Агенција за лијекове Републике Српске,
16. Агенција за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске,
17. Комесаријат за избјеглице и хуманитарну помоћ,
18. Републичка дирекција за робне резерве,
19. Републичка дирекција за путеве,
20. Републичка дирекција за воде,

21. Републичка дирекција за цивилну и ваздушну пловидбу,
22. Републичка дирекција за производњу и промет војне опреме,
23. Републичка дирекција за обнову и изградњу,
24. Дирекција за приватизацију,
25. Фонд за развој и запошљавање Републике Српске,
26. Фонд становања Републике Српске.
Члан 28.
Републички завод за статистику врши стручне и друге послове који се односе на: статистичка
истраживања у Републици, прикупљање, обрађивање, анализирање и објављивање статистичких
података и издавање статистичких публикација у оквиру јединственог статистичког система и
програма статистичких истраживања од интереса за Републику, привредне коморе и друга
удружења; проучавање и унапређивање јединствене методологије статистичких истраживања;
развијање статистичког информационог система; организацију и функционисање статистичке службе
и вођење јединствених регистара (становништва, предузећа, установа, самосталних радњи,
просторних јединица и др.) и евиденција прописаних законом; сарађује са Агенцијом за статистику
Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине; и врши друге послове у складу са законом и
другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републички завод за статистику је у саставу Министарства финансија.
Члан 29.
Републички завод за заштиту културноисторијског и природног насљеђа врши стручне и
друге послове који се односе на: евидентирање, истраживање и вредновање некретнина, покретних
ствари и дијелова природе који уживају претходну заштиту; утврђивање својства добара културно
историјског или природног насљеђа; проглашавање добара заштићеним; вођење централног регистра
заштићених добара; давање сагласности на стручне елаборате за вршење конзерваторских и
рестаураторских радова на заштићеним добрима и њихову адаптацију и ревитализацију; израду
стручних елабората о заштити и коришћењу добара у поступку израде просторних и урбанистичких
планова; одобрења за привремено изношење заштићених добара у иностранство; одобрења за
археолошка и друга истраживања; услове за коришћење заштићених добара, стручни надзор над
радом организација за заштиту; вршење других послова у области заштите и коришћења културно
историјског и природног насљеђа.
Републички завод за заштиту културноисторијског и природног насљеђа налази се у саставу
Министарства просвјете и културе.
Члан 30.
Републички хидрометеоролошки завод врши стручне и друге послове који се односе на: развој
и функционисање хидролошке, метеоролошке и сеизмолошке дјелатности; истраживање атмосфере,
водених ресурса, квалитета ваздуха и вода и сеизмолошких процеса; прикупљање, обрађивање и
објављивање хидрометеоролошких и сеизмолошких података од интереса за Републику и вршење
других послова у области хидрологије, метеорологије и сеизмологије.
Републички хидрометеоролошки завод налази се у саставу Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Члан 31.
Републички завод за геолошка истраживања врши стручне и друге послове који се односе на:
геолошка истраживања природних минералних сировина  металичких, неметаличких и неклеарних,
подземних вода (термалних, термоминералних и питких) и њихову експлоатацију; израду геолошких
биланса; израду годишњих и средњорочних програма геолошког истраживања; верификацију резерви
минералних сировина и вођење њиховог катастра, вођење катастра истражних и експлоатационих
права и катастра датих концесијом и врши друге послове у складу са законом и другим прописима
Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републички завод за геолошка истраживања налази се у саставу Министарства привреде,
енергетике и развоја.
Члан 32.
Републички завод за цијене врши стручне и друге послове који се односе на: функционисање
јединственог тржишта; утицај привредног система и економске политике на тржиште роба и услуга,
однос понуде и потражње; снабдијевање тржишта; цијене роба и услуга; заштиту потрошача и врши
друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републички завод за цијене налази се у саставу Министарства трговине и туризма.

Члан 33.
Републички педагошки завод врши стручне и друге послове који се односе на стручни надзор
над радом предшколских установа, основних и средњих школа; програме активности у
предшколским установама; наставне планове и програме у основним и средњим школама, програме
продуженог или цјелодневног боравка ученика основних школа; програме васпитнообразовног рада
у домовима ученика, методологију израде годишњих програма рада школа; вршење других послова у
области педагошке службе.
Републички педагошки завод налази се у саставу Министарства просвјете и културе.
Члан 34.
Републички завод за планирање врши стручне послове који се односе на: систем планирања и
план развоја Републике и програме развоја у складу са тим планом, израду дугорочних и
краткорочних прогноза о условима и могућностима привредног и друштвеног развоја; стратегију и
политику развоја привредних и друштвених дјелатности; демографски развој; стратегију и политику
регионалног развоја и систем подстицања бржег развоја привредно недовољно развијених подручја,
макроекономске билансе, мјере и инструменте развоја, економске и социјалне политике; симулирање
и тестирање мјера економске политике; праћење и остваривање плана развоја Републике и дејство
мјера текуће економске политике; израду економских и финансијских анализа о проблемима развоја
и пословања појединих привредних и друштвених дјелатности и предузећа; формирање и развијање
табеле међуградског односа за републике и са другим подручјима у земљи и у иностранству,
публиковање докумената из дјелокруга пословања, и врши друге послове у складу са законом и
другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републички завод за планирање налази се у саставу Министарства привреде, енергетике и
развоја.
Члан 35.
Републички завод за стандардизацију и метрологију врши управне и друге стручне послове
који се односе на: дистрибуцију и продају стандарда РС (СРС стандарди), учествовање у изради,
доношењу и продаји БиХ стандарда (БАС стандарди), као и у преузимању, превођењу и продаји
страних стандарда; формира и одржава стандардотеку СРС, БАС, ЈУС и других страних стандарда;
пружа помоћ у изради осталих стандарда и техничких прописа; учествује у предлагању чланова
Савјета за стандардизацију БиХ и формирању техничких комитета, комисија и радних тијела из
области стандардизације у РС и БиХ; пружа помоћ у изради гранских и интерних стандарда; пружа
информације из подручја стандардизације; бави се издавачкопублицистичком дјелатношћу и
едукацијом заинтересованих субјеката из подручја стандардизације и обавља надзор над примјеном
Закона о стандардизацији; доноси прописе о верификацији мјерила, врши верификацију мјерила;
осигурава сљедивост еталона и референтних материјала; учествује у остваривању, чувању, употреби
и одржавању еталона, референтних материјала и мјерила; бави се издавачко  публицистичком
дјелатношћу из подручја метрологије и обавља надзор над примјеном Закона о метрологији у РС и
БиХ на подручју Републике Српске; учествује у формирању стручних метролошких тијела у РС и у
предлагању чланова Савјета за метрологију БиХ; сарађује са Институтом за метрологију БиХ;
учествује у активностима именовања правних лица за верификацију мјерила; пружа информације из
подручја метрологије; доноси прописе из области контроле предмета од драгоцјених метала; бави се
издавачкопублицистичком дјелатношћу из подручја контроле предмета од драгоцјених метала и
обавља надзор над примјеном Закона о контроли предмета од драгоцјених метала у РС на подручју
Републике Српске; врши испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала; сарађује са
Институтом за метрологију БиХ; учествује у изградњи, развоју и одржавању система акредитовања у
РС и БиХ, система оцјењивања усаглашености у РС и БиХ и система заштите интелектуалне својине;
заштита идустријске својине, ауторских и сродних права у складу са европским моделом и води
регистар акредитованих, односно именованих организација на подручју Републике Српске; и врши
друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републички завод за стандардизацију и метрологију налази се у саставу Министарства привреде,
енергетике и развоја.

Члан 36.
Републички секретаријат за спорт и омладину врши управне и друге стручне послове који се
односе на: стварање услова за развој спорта на нивоу Републике и његово правно регулисање;
утврђивање стратегије развоја у Републици Српској и праћење реализације стратешких и
програмских задатака; остваривање међународне сарадње самостално или преко заједничких органа
Босне и Херцеговине у складу са Уставом Босне и Херцеговине; израду краткорочних и дугорочних
планова (олимпијски циклус) развоја спорта Републике и програма развоја спорта, те прикупљање
средстава за њихову реализацију, утврђивање критеријума за њихову расподјелу и праћење
намјенског утрошка тих средстава; стварање претпоставки за приватизацију у спорту и обављање
послова приватизационог фонда у области спорта; стварање услова за унапређење стручног рада;
утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим; стварање претпоставки за коришћење
спортских објеката и терена; регистрацију спортских организација и других организација у спорту;
прикупљање и обраду статистичких података и вођење укупне информатике у спорту; координацију
рада гранских спортских савеза Републике, града и општине као и надлежних органа; надзор над
радом спортских организација и других организација у области спорта.
Републички секретаријат за спорт и омладину утврђује национални акциони план и утврђује
омладинску политику у Републици и стара се о њеној примјени; утврђује национални акциони план и
координира његову реализацију; ствара претпоставке за рјешавање омладинске проблематике 
запошљавање младих, побољшање њиховог социјалног статуса, укључивање у друштво, реализује
омладинске пројекте; сарађује са омладинским организацијама; и врши друге послове у складу са
законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републички секретаријат за спорт и омладину налази се у саставу Министарства просвјете и
културе.
Члан 37.
Републички секретаријат за вјере врши стручне и друге послове који се односе на:
остваривање односа и сарадње са Српском православном црквом, Римокатоличком црквом,
Исламском заједницом и јеврејским општинама и другим вјерским заједницама у Републици и њихов
правни положај у друштву, помоћ у изградњи и обнови вјерских објеката, културноисторијских
вриједности које припадају црквама и вјерским заједницама у Републици, и врши друге послове у
складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републички секретаријат за вјере налази се у саставу Министарства просвјете и културе.
Члан 38.
Републички секретаријат за законодавство врши стручне послове који се односе на:
изграђивање, праћење и унапређивање правног система; обезбјеђивање усаглашености прописа и
општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и старања о њиховој нормативно
техничкој и језичкој ваљаности; надзор над објављивањем и старање о објављивању прописа и
других аката Владе, министарства и других органа и организација за које је то одређено, као и друге
послове одређене законом.
Републички секретаријат за законодавство припрема прописе који се односе на: изборе за
републичке органе, државне симболе, непосредно изјашњавање грађана, службену употребу језика и
писма, организацију и начин рада Владе, као и друге прописе који не спадају у дјелокруг
министарства.
Републички секретаријат за законодавство одговоран је Влади Републике Српске.
Члан 39.
Републички секретаријат за односе са Међународним трибуналом у Хагу и истрагу о
ратним злочинима врши стручне и слиједеће послове:
 олакшава сарадњу органа Републике Српске са Међународним судом у Хагу у складу са
чланом ИИ. 8. Устава Босне и Херцеговине као и Статутом Трибунала;
 усклађује и подржава активности носилаца сарадње, које су утврђене Законом о сарадњи
Републике Српске са Међународним трибуналом у Хагу;
 предлаже Влади Републике Српске усвајање аката везаних за сарадњу са Међународним судом
у Хагу нарочито аката који су неопходни за унапређење сарадње са Трибуналом;

 оснива стручне комисије за истраживање ратних сукоба на подручју бивше Републике Босне и
Херцеговине; организује прикупљање података и прикупља податке о злочинима почињеним против
човјечности и међународног права од стране свих учесника у сукобу; доставља прикупљене податке
овлашћеним органима у циљу кривичног гоњења починилаца злочина против човјечности и
међународног права; чува и води прикупљену документацију; врши и друге активности од значаја за
постизање циља прикупљања података о извршењу злочина против човјечанства и међународног
права; усклађује све активности везане за истраживање чињеница о заробљеним и несталим лицима;
прикупља и систематизује све информације којима се олакшава рјешавање судбине заробљених и
несталих лица; анализира и провјерава тачност информација добијених од других служби и
појединаца директно на терену; води евиденцију о свим заробљеним и несталим лицима у прошлом
ратном сукобу од 19911995. године. Секретаријат је дужан да све активности врши у потпуности у
складу са Уставом БиХ.
Републички Секретаријат за односе са Међународним судом у Хагу и истраживање ратних
злочина одговоран је за свој рад Влади Републике Српске.
Члан 40.
Архив Републике Српске врши стручне и друге послове који се односе на: стручни надзор над
чувањем и заштитом регистратурског материјала и архивске грађе и одабирањем архивске грађе из
регистратурског материјала; вођење евиденције о имаоцима регистратурског материјала и архивске
грађе и евиденције о регистратурском материјалу и архивској грађи; вођење књига улазног
инвентара и инвентара за поједине фондове и збирке; техничке и технолошке мјере заштите архивске
грађе; истраживање у сврху комплетирања архивске грађе; израде научноинформативних средстава
о архивској грађи; издавање увјерења и других исправа о чињеницама које су садржане у архивској
грађи; матичне послове архивске дјелатности; стручни надзор над радом архива, научно
истраживачки рад за архивске дјелатности и објављивање резултата тог рада, вођење евиденције о
архивама, израду методских упутстава и норматива за стручне послове архива, микрофилмовањем
архивске грађе од посебног значаја за Републику ради њене заштите у случају рата или непосредне
ратне опасности; преузимање, чување, обраду и заштиту филмова и филмског материјала од
историјског, умјетничког, културног и научног значаја; вршење других матичних послова и послова
архивске дјелатности од посебног значаја за Републику, одговара за одржавање и очување јавних
евиденција и архивског насљеђа, те обезбјеђује приступ јавности том насљеђу.
Архив Републике Српске налази се у саставу Министарства просвјете и културе.
Члан 41.
Агенција за државну управу је независно и самостално стручно тијело, које обезбјеђује
управљање процесом запошљавања државних службеника; пружа подршку органима државне управе
у остваривању персоналних политика и обавља дрге послове у складу са Законом о
административној служби у управи Републике Српске.
Агенција посебно узима водећу одговорност за промовисање и обезбјеђење националне
једнакости при избору државних службеника. Агенција обавља управне и друге стручне послове који
се односе на: успостављање јединствених правила и процедура запошљавања, именовања и избора
државних службеника; припремање и подржавање Кодекса понашања државних службеника;
планирање запошљавања и запошљавање државних службеника по захтјеву органа државне управе;
припремање метода и програма улазног испита за кандидате за државну управу; оглашавање
слободних радних мјеста, успостављање карактера и садржаја јавног конкурса за државну службу;
вођење процедуре јавног конкурса за државну службу у складу са законом; надгледање и
подстицање управних инспектора у надзирању органа државне управе; припремање и одржавање
Централног регистра персонала; припремање и спровођење програма обучавања и професионалног
усавршавања државних службеника; успостављање највиших стандарда, правила и процедура
руковођења у органима државне управе, укључујући и пружање савјета приликом припреме
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у свим Републичким
органима управе, подношење Влади годишњих извјештаја о раду и плана рада за слиједећу годину.
Агенција одговара и на захтјеве највиших законодавних и извршних органа и обавља друге послове у
складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Агенција за државну управу одговорна је Влади Републике Српске.

Члан 42.
Агенција за лијекове Републике Српске обавља административне и стручне послове у вези са:
издавањем одобрења за пласирање на тржиште лијекова и медицинских средстава  регистрација
издавањем регистра лијекова; издавањем одобрења за производњу, промет, испитивање и контролу
лијекова и медицинских средстава; инспекцијским надзором за лијекове; одобравањем извођења
клиничких испитивања; издавањем одобрења за увоз и извоз лијекова и медицинских средстава;
издавањем цертификата за производе који се налазе у међународном промету; информисањем
здравствених радника и јавности о лијековима; организацијом, праћењем и пријављивањем
нежељених дејстава лијекова и медицинских средстава; и осталим пословима фармацеутске области
које одреди министар.
Агенција за лијекове Републике Српске налази се у саставу Министарства здравља и социјалне
заштите.
Члан 43.
Агенција за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске
врши стручне и друге послове у вези са: акредитацијом здравствених установа, издавањем
акредитација, развијањем система акредитовања усклађеног са међународним стандардом и
праксом, именовањем Комисије за акредитовање, оцјењивање усклађености и давање информација о
акредитовању и стандардима, вођењем регистра акредитованих здравствених услуга, промовисањем
мјеста и улоге акредитовања у систему унапређења квалитета здравствене заштите, организовањем
едукације из подручја акредитовања, организовањем семинара из подручја акредитовања и
унапређење квалитета здравствене заштите, надзором над акредитованим здравственим установама,
праћењем ефекта акредитације и предлагања мјера и стандарда за унапређење квалитета здравствене
заштите и обавља друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне
и Херцеговине.
Агенција за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске налази
се у саставу Министарства здравља и социјалне заштите.

Члан 44.

Комесаријат за избјеглице и хуманитарну помоћ врши стручне и друге послове који се
односе на: хитне хуманитарне интервенције, старање о постојећим прихватним центрима и
учествовање у њиховом распуштању; збрињавање избјеглица и расељених лица без старања која се
налазе у објектима колективног смјештаја; послове репатријације. Комесаријат координира рад и
води регистар међународних и домаћих хуманитарних организација у активностима пружања
хуманитарне помоћи угроженом становништву, врши евидентирање и усклађивање
микродистрибуције хуманитарне помоћи, врши секундарну дистрибуцију хуманитарне помоћи,
обавља поступак контроле и уласка хуманитарних товара на граничним прелазима и с тим у вези
врши инспекцијски надзор, прикупља и складишти робу за хитне хуманитарне интервенције у
случајевима елементарних и других непогода за угрожено становништво, обезбјеђује потребну
опрему и средства за брзо и ефикасно дјеловање, обучава и опрема тимове за хитне акције пружања
помоћи и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и
Херцеговине.
Комесаријат за избјеглице и хуманитарну помоћ налази се у саставу Министарства за избјеглице
и расељена лица.
Члан 45.
Републичка дирекција за робне резерве врши стручне и друге послове који се односе на
образовање, размјештај, набављање, чување и коришћење републичких робних резерви, предузимање
мјера ради интервенције на тржишту, програмирање и предузимање мјера за изградњу складишног
простора за смјештај и чување републичких робних резерви и сарадњу са органима за робне резерве у
општинама и предузећима, и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике
Српске и Босне и Херцеговине.
Републичка дирекција за робне резерве налази се у саставу Министарства трговине и туризма.
Члан 46.
Републичка дирекција за путеве предлаже дугорочне, средњорочне и годишње планове и
програме изградње, реконструкције, одржавања и заштите путева; спроводи политику финансирања,
изградње, реконструције, одржавања и заштите путева; стара се о обезбјеђењу потребних средстава
за реализацију планова и програма и утврђује начин њиховог коришћења; стара се о реализацији
мјера и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на путевима; предлаже годишњи програм
радова и финансијски план дирекције; врши управне и друге стручне послове, као и друге послове у
области путева које одреди министар.

Републичка дирекција за путеве налази се у саставу Министарства саобраћаја и веза.
Члан 47.
Републичка дирекција за воде предлаже дугорочне и средњорочне планове и програме развоја
водопривреде и годишње програме развоја, спроводи политику финансирања водопривреде, стара се
о обезбјеђењу потребних средстава и утврђује начин њиховог коришћења, прати реализацију планова
и програма развоја водопривреде, врши контролу намјенског коришћења средстава, предлаже висину
стопа доприноса и посебних водопривредних накнада, организује рад и функционисање
водопривреде на обласном и ријечном сливу, као и рад канцеларија водних управа слива, предлаже
критеријуме и мјерила за усмјеравање и распоређивање средстава, предлаже годишњи програм
радова и финансијски план дирекције и врши друге послове у складу са законом и другим прописима
Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Републичка дирекција за воде налази се у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Члан 48.
Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу обавља послове везане за безбједност
ваздушне пловидбе у ваздушном простору Републике Српске, која се односи на аеродроме,
ваздухоплове, издаје ваздухопловна овлашћења за стручно особље које обезбјеђује ваздушни
саобраћај, јавни авиотранспорт и врши управне и друге стручне послове као и друге послове у
области ваздушног саобраћаја у складу са Уставом Босне и Херцеговине.
Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу налази се у саставу Министарства
саобраћаја и веза.
Члан 49.
Републичка дирекција за производњу и промет наоружања и војне опреме обавља у складу
са Уставом Босне и Херцеговине послове и задатке: учешће у изради и припреми прописа у области
производње и промета наоружања и војне опреме; организовање, уговарање, финансирање и праћење
производње наоружања и војне опреме; промет и набавка наоружања и војне опреме; развој,
истраживање и модификација средстава наоружања и војне опреме; испитивање и контрола
квалитета производа и средстава наоружања, муниције и војне опреме; организовање, уговарање,
финансирање и праћење генералног ремонта наоружања, средстава и војне опреме; организовање
производње и набавка резервних дијелова за вршење генералног ремонта средстава наоружања и
друге војне опреме; организовање и усмјеравање рада предузећа и других правних лица која врше
услуге за војску; врши инспекцијски надзор у питањима из свог дјелокруга и остварује сарадњу са
Генералштабом и командама војске у питањима из свог дјелокруга.
Републичка дирекција за производњу и промет наоружања и војне опреме налази се у саставу
Министарства одбране.
Члан 50.
Републичка дирекција за обнову и изградњу врши стручно снимање стамбеног простора;
пројектовање; материјално и финансијско билансирање ратних штета насталих на стамбеном
простору; располаже добијеним грађевинским и другим материјалом и финансијским средствима у
функцији ревитализације стамбеног простора; обавља оправку, санацију, реконструкцију и изградњу
стамбеног простора; ради стручне елаборате и информације у оквиру своје дјелатности; руководи и
синхронизује конкретне послове и активности у функцији обнове и изградње стамбеног простора за
потребе избјеглог и расељеног становништва у Републици Српској.
Републичка дирекција за обнову и изградњу налази се у саставу Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију.
Члан 51.
Дирекција за приватизацију обавља послове: даје иницијативе и учествује у припреми за
доношење закона и других прописа којима се регулише поступак приватизације; води евиденције у
поступку приватизације; подноси извјештај о свом раду Влади Републике Српске; обавља и друге
послове у вези приватизације у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и
Херцеговине.
Дирекција за приватизацију је самостална организација чији рад и надлежност уређује Влада
Републике Српске. Дирекција за свој рад одговара Влади Републике Српске.

Члан 52.
Фонд за развој и запошљавање Републике Српске обавља послове и задатке: имплементација
пројеката подржаних од Свјетске банке, те осталих међународних и домаћих институција, а који су
од стране Владе Републике Српске додјељени Фонду на управљање; стална контрола постигнутих
резултата у имплементацији пројеката, сарадња са домаћим и страним владиним и невладиним
организацијама на реализацији пројеката; редовно извјештавање Владе Републике Српске и Свјетске
банке о постигнутим резултатима у спровођењу пројеката; информисање, обука радника, трансфер
технологије, савјетодавни рад и врши друге послове у складу са законом и другим прописима
Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Фонд за развој и запошљавање Републике Српске за свој рад одговоран је Влади Републике
Српске.
Члан 53.
Фонд становања Републике Српске прикупља и дистрибуира финансијска средства за
стамбене потребе грађана, и то: средства остварена приватизацијом државних станова, пословних
просторија и гаража; средства закупнине за станове, пословне просторије и гараже у државној
својини; пласира прикупљена средства по условима и критеријумима утврђеним законом и актима
Фонда; управља новчаним средствима и финансијски посредује у пословању са банкама; повезује
финансијска средства за реализацију пројекта за изградњу стамбених насеља и зграда; наплаћује
пласирана средства и камату по условима Фонда; финансира инвестиционо одржавање неоткупљених
државних станова; те стално контролише кориснике средстава Фонда и врши друге послове у складу
са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Фонд становања Републике Српске за свој рад одговоран је Влади Републике Српске.
III  МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНА УПРАВЕ
Члан 54.
Међусобни односи органа управе различитих ресора заснивају се на међусобној сарадњи о
питањима од заједничког интереса.
Органи управе дужни су једни другима давати обавјештења, информације и податке.
Министарства могу образовати заједничка радна тијела, мјешовите комисије и службе, те
организовати стручна савјетовања.
Члан 55.
Однос између виших и нижих органа државне и републичке управе уређују се Уставом Босне и
Херцеговине и Законом о државној служби Босне и Херцеговине.
Однос између виших и нижих републичких органа уређују се Уставом Републике Српске и
Законом о административној служби у управи Републике Српске.
Односи између републичких органа и подручних јединица уређују се посебним актом надлежног
органа управе који доноси министар.
Члан 56.
Министарства сарађују са истим или сличним министарствима у Федерацији Босне и
Херцеговине, министарствима Босне и Херцеговине и међународним институцијама у складу са
Уставом Босне и Херцеговине.
Министарства дају обавјештења, податке и информације из оквира свог дјелокруга надлежним
органима Босне и Херцеговине.
IV  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ МИНИСТАРА И РУКОВОДИЛАЦА РЕПУБЛИЧКИХ УПРАВА И
РЕПУБЛИЧКИХ УПРАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 57.

Министар у обављању својих послова дужан је да се придржава Устава Републике Српске,
Устава Босне и Херцеговине, закона и других прописа, као и судских одлука одговарајућих
конституисаних судова, те Кодекса о понашању министара.

Члан 58.
Министар у оквиру својих овлашћења: представља министарство, руководи министарством и
одговоран је за радне активности унутар њега, за материјалнофинансијско пословање министарства,
као и за рад републичких органа и управа под јурисдикцијом министарства; остварује сарадњу са
органима и институцијама Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине, са
међународним организацијама као и сарадњу са републичким органима и организацијама; доноси
проведбене прописе када је за то законом овлашћен (правилнике, наредбе и упутства); доноси
рјешења о пријему радника на основу спроведеног поступка, покреће поступак и изриче мјере за
повреде радних дужности радника, даје налоге за употребу финансијских средстава у оквиру буџета
министарства, одобрава службена путовања радника министарства, доноси рјешења о коришћењу
годишњих одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства радника, те остварује друга овлашћења која су
утврђена законом, другим прописима и општим актима.
Сви спроведбени прописи које доноси министар објављују се у “Службеном гласнику Републике
Српске”, а ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања ако тим прописима није
изузетно одређено да због изразито важних разлога ступају на снагу даном објављивања.
Члан 59.
Министри се бирају из сва три конститутивна народа.
Осам министара бира се из реда српског, пет из реда бошњачког и три из реда хрватског народа.
Једног министра из реда осталих може именовати предсједник Владе из квоте најбројнијег
конститутивног народа.
Члан 60.
Министри уз предсједника Владе чине Владу Републике Српске.
Из реда министара бирају се два потпредсједника Владе из различитих конститутивних народа.
Потпредсједнике Владе бира Народна скупштина, на приједлог предсједника Владе.
Члан 61.
Влада може дати сагласност да министар који има научно звање може радити на
високошколским установама, уколико се тиме не доводи у питање ефикасан рад органа државне
управе.
Члан 62.
Плату министра утврђује посебним актом Влада.
Члан 63.
Министри своја права по основу радног односа: годишњи одмори, плаћено и неплаћено
одсуство, боловања, накнаде и слично, остварују у складу са Законом о административној служби у
управи Републике Српске, општим и посебним колективним уговором.
Члан 64.
Министар има помоћнике министра.
Права, обавезе и одговорности, као и статус по основу радног односа помоћника министра
утврђена су Законом о административној служби у управи Републике Српске.
Члан 65.
Радом републичке управе и републичке управне организације управља директор са положајем
помоћника министра, а именује га и разрјешава Влада у складу са Законом.
Члан 66.
Директор представља републичку управу, односно републичку управну организацију а
нарочито: брине о спровођењу закона и других прописа, доноси проведбене прописе кад је за то
изричито законом овлашћен, надзире законитост, правовременост и ефикасност рада државних
службеника и осталих запослених радника, брине о уредном и правилном коришћењу имовине и
средстава за рад, предузима мјере о утврђивању одговорности за повреде радне обавезе утврђене
законом, брине о законитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквиру
утврђеним буџетом.

Члан 67.
Директор републичке управе и републичке управне организације има једног замјеника и
помоћнике.
Члан 68.
Права, обавезе и одговорности, као и статус по основу радног односа директора републичких
управа и републичких управних организација, као и њихових замјеника и помоћника, утврђена су
овим законом и Законом о административној служби у управи Републике Српске.
V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о министарствима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 3/97, 10/98, 18/99 и 15/00).
Члан 70.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”, а примјењиваће се на избор нове Владе.

