
На основу члана 34., 45. и 119. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), Колегијум Народне скупштине 

Републике Српске, на сједници одржаној 13. децембра 2016. године донио је сљедећу  

 

 

ОДЛУКУ 

о присуству сједницама одбора и сједницама Народне скупштине невладиних 

организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2017. години 

 

 

I 

 

На основу позива предсједника Народне скупштине Републике Српске 

сједницама Народне скупштине могу присуствовати представници: 

 

 

- Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Републике Српске  

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске  

- Конфедерација синдиката Републике Српске  

- Савез удружења избјеглих, расељених и повратника Републике Српске 

- Борачка организација Републике Српске   

- Савез ратних војних инвалида Републике Српске  

- Удружење пензионера Републике Српске 

- Удружење жена жртава рата Републике Српске  

- Савез логораша Републике Српске  

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Унија удружења послодаваца Републике Српске   

- Привредна комора Републике Српске 

- Центри цивилних иницијатива  

 

 

По појединим тачкама дневног реда, сједницама Народне скупштине могу 

присуствовати и представници других заинтересованих субјеката уколико се разматрају 

питања из њиховог дјелокруга. 

 

II 
 

Сједницама радних тијела Народне скупштине Републике Српске могу 

присуствовати представници невладиних организација, удружења и синдиката, и то:  

 

Одбор за уставна питања: 

- Савез синдиката Републике Српске  

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење правника Републике Српске 



Законодавни одбор: 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске  

- Удружење жена жртава рата Републике Српске  

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Комора доктора медицине Републике Српске 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике 

Српске 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење правника Републике Српске 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

- Борачка организација Републике Српске   

 

Одбор за политички систем, правосуђе и управу: 

- Савез синдиката Републике Српске  

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Клуб студената Факултета политичких наука Бањалука 

- Удружење правника Републике Српске 

 

Одбор за ревизију: 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске  

- Центар за унапређење корпоративног управљања 

 

Одбор за привреду: 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- Центар за животну средину 

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Унија удружења послодаваца Републике Српске 

- Комора инжењера пољопривреде Републике Српске 

- Удружење инжењера технологије Републике Српске 



- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Центар за унапређење корпоративног управљања 

- Удружење правника Републике Српске 

 

Одбор за финансије и буџет:  

- Удружење пензионера Републике Српске 

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- Унија удружења послодаваца Републике Српске 

- Савез логораша Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике 

Српске 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење ГЕА 

- Центар за унапређење корпоративног управљања 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

- Борачка организација Републике Српске   

 

Одбор за праћење стања у области пензијско –инвалидског осигурања: 

- Удружење пензионера Републике Српске 

- Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- Унија удружења послодаваца Републике Српске 

- Борачка организација Републике Српске 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

- Привредна комора Републике Српске 

- Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике 

Српске 

 



Одбор за заштиту животне средине: 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Центар за животну средину 

- „EcoForest“ – Асоцијација инжењера шумарства 

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Комора доктора медицине Републике Српске 

- Комора инжењера пољопривреде Републике Српске 

- Удружење инжењера технологије Републике Српске 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Еколошко – промотивно удружење „Еко Зона – Шипово“ 

 

Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу: 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Комора инжењера пољопривреде Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Унија удружења послодаваца Републике Српске 

- Удружење инжењера технологије Републике Српске 

- Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике 

Српске 

- Еколошко – промотивно удружење „Еко Зона – Шипово“ 

- НГО Крајина – пословни инкубатор у сектору пољопривреде 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење ГЕА 

- Центар за животну средину 

- Центар за унапређење корпоративног управљања 

- Удружење грађана „Асоцијација за рурални развој - ARD“ 

- Клуб студената Факултета политичких наука Бањалука 

- Комора доктора медицине Републике Српске 

- Удружење правника Републике Српске 

 

 

 



Одбор за безбједност: 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Борачка организација Републике Српске 

- Удружење жена жртава рата Републике Српске  

- Европски дефендологија центар 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Клуб студената Факултета политичких наука Бањалука 

 

Одбор за образовање, науку, културу и информисање: 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Струковни синдикат медицинских сестара и техничара Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Комора инжењера пољопривреде Републике Српске 

- Удружење инжењера технологије Републике Српске 

- Центар за животну средину 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Удружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење медицинских сестара-техничара и бабица Републике Српске 

- Центар за унапређење корпоративног управљања 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

- Комора доктора медицине Републике Српске 

- Клуб студената Факултета политичких наука Бањалука 

 

Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- Центар за животну средину 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

- Удружење правника Републике Српске 

 

Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Борачка организација Републике Српске 



- Савез удружења избјеглих, расељених и повратника Републике Српске 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

 

Одбор једнаких могућности 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике 

Српске 

- Удружење пензионера Републике Српске 

 

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду: 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- „EcoForest“ – Асоцијација инжењера шумарства 

- Еколошко – промотивно удружење „Еко Зона – Шипово“ 

- Задружни савез Републике Српске 

- Центар за животну средину 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Унија удружења послодаваца Републике Српске 

- Ветеринарска комора Републике Српске 

- Комора инжењера пољопривреде Републике Српске 

- Удружење инжењера технологије Републике Српске 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- НГО Крајина – пословни инкубатор у сектору пољопривреде 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење грађана „Асоцијација за рурални развој - ARD“ 

 

Одбор за борачко-инвалидску заштиту: 

- Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Борачка организација Републике Српске 

- Унија удружења послодаваца Републике Српске 

- Удружење жена жртава рата Републике Српске  

- Савез логораша Републике Српске  

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Удружење пензионера Републике Српске 



- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

 

Одбор за здравство, рад и социјалну политику: 

- Удружење пензионера Републике Српске  

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Самостални синдикат радника у здравству и социјалној заштити Републике 

Српске  

- Струковни синдикат доктора медицине Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Конфедерација синдиката Републике Српске 

- Унија удружења послодаваца Републике Српске 

- Борачка организација Републике Српске 

- Удружење инжењера технологије Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Струковни синдикат медицинских сестара и техничара Републике Српске 

- Комора доктора медицине Републике Српске 

- Координациони одбор инвалидских организација Републике Српске 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести „Искра“ Бањалука 

- Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике 

Српске 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 

- Удружење ГЕА 

- Удружење медицинских сестара-техничара и бабица Републике Српске  

 

Одбор за питања дјеце, младих и спорта: 

- Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Републике Српске 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Удружење инжењера технологије Републике Српске 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Удружење родитеља дјеце обољеле од малигних болести „Искра“ Бањалука 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Удружење дјеце погинулих бораца „Насљеђе“ 



- Клуб студената Факултета политичких наука Бањалука 

- Комора доктора медицине Републике Српске 

 

Одбор за локалну самоуправу: 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Савез општина и градова Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Борачка организација Републике Српске 

- Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске 

- Центар за унапређење корпоративног управљања 

- Удружење правника Републике Српске 

 

Одбор за трговину и туризам: 

- Савез синдиката Републике Српске 

- Привредна комора Републике Српске 

- Удружење инжењера технологије Републике Српске 

- Еколошко – промотивно удружење „Еко Зона – Шипово“ 

- НГО Крајина – пословни инкубатор у сектору пољопривреде 

- Удружење грађана „Ветерани Републике Српске“ 

- Центар за унапређење корпоративног управљања 

 

 

III 

 

Након сваког појединачног захтјева субјеката из тачке I и II ове одлуке, Колегијум 

Народне скупштине ће разматрати право обраћања истим на сједницама Народне 

скупштине.  

 

IV 

 

Одобрење присуства сједницама радних тијела субјектима из тачке II ове одлуке 

подразумјева обавезу предсједника радних тијела да позивају наведене субјекте на 

сједнице радних тијела. 

Предсједник радног тијела може изузетно позвати и представнике других 

удружења и група грађана, уз претходну сагласност радног тијела, ако се на сједници 

разматрају питања директно везана за наведене категорије. 

Дневни ред сваке сједнице Народне скупштине Републике Српске и сједнице 

радних тијела објављују се на интернет страници Народне скупштине Републике Српске 

www.narodnaskupstinars.net. 

 

 

http://www.narodnaskupstinars.net/


V 

 

Одобравањем присуства сједницама одбора или сједницама Народне скупштине, 

Народна скупштина Републике Српске не преузима никакву финансијску обавезу према 

Удружењима којима се даје одобрење. 

 

  VI 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Број: 02/1-021-1404/16                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК    

Бањалука, 13. децембар 2016. године                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

                                         

                                                                                                        Недељко Чубриловић 

 

 


