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Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-990/14
2. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗMJEНAMA И ДOПУНAMA
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18.07.2014.

Члан 81в.
(1) Република Српска посредством надлежних органа
дужна је да предузме све потребне мјере за заштиту дјетета
од сваког облика занемаривања, насиља и злостављања и од
сваке врсте експлоатације.
(2) У свим активностима које се тичу дјетета, најбољи
интерес дјетета мора бити приоритет.”.
Члaн 4.
Послије члана 268. додаје се нови члан 268а, који гласи:
“Члан 268а.
Дијете има право на бесплатну правну помоћ без обзира на социјални статус у свим случајевима у поступцима за
остваривање права на издржавање.”.
Члaн 5.
Oвaj зaкoн ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Службeнoм глaснику Рeпубликe Српскe”.

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Породичног закона, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Тридесет петој сједници, одржаној 2. јула 2014.
године, а Вијеће народа 14. јула 2014. године констатовало
да усвојеним Законом о измјенама и допунама Породичног
закона није угрожен витални национални интерес ни једног
конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-994/14
2. јула 2014. године
Бања Лука

Број: 01-020-3504/14
15. јула 2014. године
Бања Лука

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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ЗAКOН

УКАЗ

O ИЗMJEНAMA И ДOПУНAMA ПOРOДИЧНOГ ЗAКOНA

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Породичном закону (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 54/02 и 41/08) у члану 79. послије става 2. додаје се нови став 3, кojи глaси:
“(3) Сaмoхрaни рoдитeљ je рoдитeљ кojи самостално
врши родитељско право над дјететом, чији је други родитељ умро или није познат.”.
Члaн 2.
У члану 81. ст. 2, 3. и 4. бришу се.
Члан 3.
Послије члана 81. додају се нови чл. 81а, 81б. и 81в,
који гласе:
“Члан 81а.
(1) Дијете има право да живи са родитељима и да се
родитељи о њему брину прије свих других.
(2) Право дјетета да живи са родитељима може бити
ограничено само када је у одговарајућем поступку утврђено да је то у најбољем интересу дјетета.
(3) Дијете има право да одржава личне односе и непосредне контакте са родитељем са којим не живи.
(4) Дијете има право да одржава личне односе и са
сродницима и другим лицима са којим га везује посебна
блискост, ако је то у најбољем интересу дјетета.
(5) Захтјев за одржавање контакта дјетета и блиског
сродника могу поднијети блиски сродници и дијете.
Члан 81б.
(1) Дијете има право на изражавање властитог мишљења
у складу са узрастом и зрелошћу.
(2) Дијете има право да благовремено добије потребне
информације и обавјештења која су му потребна за формирање властитог мишљења.
(3) Мишљењу дјетета мора се посветити дужна пажња
у свим питањима која га се тичу и у свим поступцима у
којима се одлучује о његовим правима, у складу са дјететовим годинама и зрелошћу.

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
заштити потрошача у Републици Српској, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет петој
сједници, одржаној 2. јула 2014. године, а Вијеће народа
14. јула 2014. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској није угрожен витални национални интерес
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3505/14
15. јула 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ
ПОТРОШАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о заштити потрошача у Републици Српској
(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) у члану
2. у тачки л) послије ријечи: “декларација” додају се ријечи: “или обавјештење о производу (у даљем тексту: декларација)”.
У тачки ц) послије ријечи: “потрошача” брише се ријеч:
“и” и додаје се запета.
У тачки ч) тачка се замјењује запетом.
Послије тачке ч) додају се нове т. џ) и ш), које гласе:
“џ) распродаја у смислу овог закона је продаја робе по
сниженој цијени у случају престанка пословања трговца,
престанка пословања у пословном објекту или престанкa
продаје одређеног производа из предмета пословања трговца, а снижење је продаја робе по сниженој цијени након
протека сезоне или продаја производа са грешком, као и
пригодна сајамска продаја у оквиру сајамске приредбе, као
и стална продаја по сниженим цијенама у специјализованим
продајним објектима, без обзира на разлог снижења цијена и
ш) акцијска продаја је продаја одређене количине производа једног произвођача, у одређено вријеме и на одређе-

