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Члан 1.
У Закону о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености („Службени
гласник Републике Српске, број 30/10) у члану 13. у ставу 1. ријечи: „могу обављати“
замјењују се ријечима: „обављају и“, а послије ријечи: „предузетници“ додају се ријечи: „(у
даљем тексту: Агенција)“.
Члан 2.
У члану 14. у ставу 1. ријечи: „правна и физичка лица из члана 13. став 1. овог закона
региструју се“ замјењују се ријечима: „Агенција се региструје“.
У ставу 2. ријечи: „правна и физичка лица“ замјењују се ријечју: „Агенције“, а послије ријечи:
„пружају“ додаje се запета и ријечи: „осим ако је ријеч о услугама посредовања ради промјене
запослења“.
Члан 3.
Члан 15. мијења се и гласи:
„(1) Завод и Агенције сарађују у интересу незапосленог лица и послодавца, ради обављања
послова посредовања у запошљавању.
(2) Начин и обим сарадње из става 1. овог члана регулише се споразумом.
(3) Сарадњу у смислу става 1. овог члана прати заједничка комисија која има пет чланова и
коју именује министар од представника Министарства, Завода, већинског репрезентативног
синдиката, већинске репрезентативне организације послодаваца и Агенција.“
Члан 4.
У члану 18. у ставу 3. ријечи: „правно и физичко лице у смислу члана 13. став 1. овог закона“
замјењују се ријечју: „Агенција“.
Члан 5.
У члану 23. послије става 1. додаје се нови став 1а. који гласи:
„(1а) Агенције могу учествовати у реализацији програма из става 1. овог члана.“
У ставу 2. послије ријечи: „Завода“ додају се ријечи: „и Агенција“.
Члан 6.
У члану 31. у ставу 1. ријечи: „одређује незапослено лице са евиденције“ замјењују се
ријечима: „и Агенције одређују незапослено лице из својих евиденција“.
Члан 7.
У члану 32. послије ријечи: „Завод“ додају се ријечи: „и Агенције“.
Члан 8.
У члану 36. у ставу 1. цртица и ријечи: „Пречишћени текст (ʼСлужбени гласник Републике
Српскеʼ, број 55/07)“ замјењују се ријечима: „(ʼСлужбени гласник Републике Српскеʼ, бр. 33/00,
40/00, 47/02, 38/02, 38/03, 66/03 и 20/07).
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Члан 9.
У члану 38. у ставу 2. ријечи: „број 24/09“ замјењују се ријечима: „бр. 24/09 и 117/11“.
Члан 10.
У члану 47. у ставу 1. у тачки а) број: „35“ замјењује се бројем: „40“, а у тачки б) број:
„40“ замјењује се бројем: „45“.
У ставу 2. број: „20“ замјењује се бројем: „30“.
Члан 11.
У члану 66. у ставу 1. ријеч: „државни“ замјењује се ријечју: „републички“.
У ставу 2. ријеч: „државном“ замјењује се ријечју: „републичком“.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Српске“.
Број: 01- 1484 /12
Датум: 18. октобар 2012. године
Број службеног гласника: 102/ 12

Република Српска
Босна и Херцеговина
Генерални секретар
Телефон: +387 51 338-104
Факс: +387 51 301-087

Народна скупштина
О Народној скупштини
Састав
Сједнице
Обиљежја РС
Сазиви
Кодекс
Пословник
Посланичка питања и одговори
Служба НС РС
Акти
Устав
Усвојени закони
Закони у процедури
Одлуке
Закључци
Буџет
Остали акти
Законодавни поступак
Стручна расправа
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Активности
Активности предсједника
ЕУ активности
Активности радних тијела
Активности службе
Међународна сарадња
Календар активности
Календар рада
Галерија
Архива аудио и видео записа
Фото галерија
360 Преглед
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0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D0%B8%D0%B7
%D0%BC%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%
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