ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О ОМЛАДИНСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о омладинском организовању ("Службени гласник Републике Српске",
број 98/04) у цијелом тексту у одређеном падежу ријечи: "Републички секретаријат за
спорт и омладину" замјењују се ријечима: "Министарство за породицу, омладину и
спорт (у даљем тексту: Министарство)", а ријечи: "директор Републичког секретаријата
за спорт и омладину" замјењују се ријечима: "министар за породицу, омладину и спорт
(у даљем тексту: министар)".
Члан 2.
Послије члана 1. додаје се нови члан 1а. који гласи:
''Члан 1а.
Граматички изрази у овом закону за означавање мушког или женског пола
подразумијевају оба пола.''
Члан 3.
У члану 14. у ставу 1. ријечи: ''Министарство просвјете и културе'' замјењују се
ријечју: ''Министарство''.
У истом члану у ставу 2. ријечи: „Министарства просвјете и културе“ замјењују
се ријечју: „Министарство“.
У истом члану у ставу 3. ријечи: „и предлаже га Министарству просвјете и
културе“ бришу се.
Члан 4.
У члану 21. у ставу 3. број: „30“ замјењује се бројем: „60“.
Члан 5.
Члан 35. мијења се и гласи:
„Омладинска организација престаје да ради брисањем из судског регистра у
складу са одредбама Закона о удружењима и фондацијама („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05).“
Члан 6.
У члану 50. став 1. брише се, а ст. 2. и 3. постају ст. 1. и 2.
Члан 7.
У члану 54. додаје се нови став 2. који гласи:
„Министар доноси правилнике којим се утврђују услови и критеријуми за
финансирање омладинског рада, дјеловања и активности, a у складу са омладинском
политиком и расположивим средствима из буџета Републике Српске и општина.“

Члан 8.
У члану 72. у ставу 3. послије ријечи: „учесника“ додају се ријечи: „и
посјетилаца“.
Члан 9.
У члану 74. став 2. брише се.
Члан 10.
У члану 82. ријечи: „надлежни републички орган у чије подручје спада праћење
стања у омладинском сектору“ замјењује се ријечју: „Министарство“.
Члан 11.
У члану 83. став 1. број: „100,00“ замјењује се бројем: „500,00“, а број и слова:
„1.000,00 КМ“ замјењујуе се бројем: „5.000,00“.
У ставу 2. истог члана број: „50,00“ замјењује се бројем: „100,00“, а број: „500,00“
замјењује се бројем и словима: „1.000,00 КМ“.
У ставу 3. истог члана број: „200,00“ замјењује се бројем: „500,00“, а број:
„3.000,00“ замјењује се бројем и словима: „10.000,00 КМ“.
У ставу 4. истог члана број: „100,00“ замјењује се бројем: „300,00“, а број:
„1.000,00“ замјењује се бројем и словима: „3.000,00 КМ“.
Члан 12.
У члану 88. став 2. брише се.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Српске".
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