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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чл. 204, 205. и 206. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња На цр та за ко на о бу -
џет ском си сте му Ре пу бли ке Срп ске, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске, на Осам на е стој сјед ни ци, одр жа ној 17.
ма ја 2012. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске од лу чи ла је

да се На црт за ко на о бу џет ском си сте му Ре пу бли ке Срп ске
упу ти на јав ну рас пра ву, јер се на ве де ним на цр том за ко на
уре ђу ју пи та ња ко ја су од по себ ног зна ча ја за гра ђа не и о
ко ји ма је нео п ход но да се нај ши ре кон сул ту ју за ин те ре со -
ва ни ор га ни и ор га ни за ци је, на уч не и струч не ин сти ту ције.

2. На црт за ко на об ја вљен је на ин тер нет стра ни ци На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске www.na rod na skup sti -
nars.net.

3. Јав на рас пра ва ће се спро ве сти у ро ку од 60 да на.

4. За ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње јав не рас пра ве за ду -
жу је се Ми ни стар ство фи нан си ја, ко је се исто вре ме но оба -
ве зу је да до ста ви На род ној скуп шти ни, уз при је длог за ко -
на, из вје штај о ре зул та ти ма јав не рас пра ве са ми шље њи ма
и при је дло зи ма из не се ним у ис тој.

5. Овај за кљу чак сту па на сна гу да ном до но ше ња, а
обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”,
јед ним днев ним но ви на ма и на web стра ни ци На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске.

Број: 01-728/12 Пред сјед ник
17. ма ја 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чл. 204, 205. и 206. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња На цр та за ко на о игра -
ма на сре ћу, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на
Осам на е стој сјед ни ци, одр жа ној 17. ма ја 2012. го ди не, до -
ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске од лу чи ла је

да се На црт за ко на о игра ма на сре ћу упу ти на јав ну
распра ву, јер се на ве де ним на цр том за ко на уре ђу ју пи та ња

ко ја су од по себ ног зна ча ја за гра ђа не и о ко ји ма је нео п -
ход но да се нај ши ре кон сул ту ју за ин те ре со ва ни ор га ни и
ор га ни за ци је, на уч не и струч не ин сти ту ци је.

2. На црт за ко на об ја вљен је на ин тер нет стра ни ци На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске www.na rod na skup sti -
nars.net.

3. Јав на рас пра ва ће се спро ве сти у ро ку од 30 да на.

4. За ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње јав не рас пра ве за ду -
жу је се Ми ни стар ство фи нан си ја, ко је се исто вре ме но оба -
ве зу је да до ста ви На род ној скуп шти ни, уз при је длог за ко -
на, из вје штај о ре зул та ти ма јав не рас пра ве са ми шље њи ма
и при је дло зи ма из не се ним у ис тој.

5. Овај за кљу чак сту па на сна гу да ном до но ше ња, а
обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”,
јед ним днев ним но ви на ма и на web стра ни ци На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске.

Број: 01-730/12 Пред сјед ник
17. ма ја 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чл. 204, 205. и 206. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња На цр та за ко на о ве те -
ри нар ско-ме ди цин ским про из во ди ма, На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске, на Осам на е стој сјед ни ци, одр жа ној 17.
ма ја 2012. го ди не, до ни је ла је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске од лу чи ла је да

се На црт за ко на о ве те ри нар ско-ме ди цин ским про из во ди ма
упу ти на јав ну рас пра ву, јер се на ве де ним на цр том за ко на
уре ђу ју пи та ња ко ја су од по себ ног зна ча ја за гра ђа не и о ко -
ји ма је нео п ход но да се нај ши ре кон сул ту ју за ин те ре со ва ни
ор га ни и ор га ни за ци је, на уч не и струч не ин сти ту ци је.

2. На црт за ко на об ја вљен је на ин тер нет стра ни ци На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске www.na rod na skup sti -
nars.net.

3. Јав на рас пра ва ће се спро ве сти у ро ку од 30 да на.

4. За ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње јав не рас пра ве за ду -
жу је се Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до -
при вре де, ко је се исто вре ме но оба ве зу је да до ста ви На род -
ној скуп шти ни, уз при је длог за ко на, из вје штај о ре зул та ти -
ма јав не рас пра ве са ми шље њи ма и при је дло зи ма из не се -
ним у ис тој.

ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб

Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341

E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net
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5. Овај за кљу чак сту па на сна гу да ном до но ше ња, а
обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”,
јед ним днев ним но ви на ма и на web стра ни ци На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске.

Број: 01-731/12 Пред сјед ник
17. ма ја 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чл. 204, 205. и 206. По слов ни ка На род не скуп шти -
не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња На цр та за ко на о ри -
бар ству, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Осам -
на е стој сјед ни ци, одр жа ној 17. ма ја 2012. го ди не, до ни је ла
је  с љ е  д е  ћ и

З А  К Љ У  Ч А К
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске од лу чи ла је

да се На црт за ко на о ри бар ству упу ти на јав ну рас пра ву, јер
се на ве де ним на цр том за ко на уре ђу ју пи та ња ко ја су од по -
себ ног зна ча ја за гра ђа не и о ко ји ма је нео п ход но да се нај -
ши ре кон сул ту ју за ин те ре со ва ни ор га ни и ор га ни за ци је,
на уч не и струч не ин сти ту ци је.

2. На црт за ко на об ја вљен је на ин тер нет стра ни ци На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске www.na rod na skup sti -
nars.net.

3. Јав на рас пра ва ће се спро ве сти у ро ку од 45 да на.

4. За ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње јав не рас пра ве за ду -
жу је се Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до -
при вре де, ко је се исто вре ме но оба ве зу је да до ста ви На род -
ној скуп шти ни, уз при је длог за ко на, из вје штај о ре зул та ти -
ма јав не рас пра ве са ми шље њи ма и при је дло зи ма из не се -
ним у ис тој.

5. Овај за кљу чак сту па на сна гу да ном до но ше ња, а
обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”,
јед ним днев ним но ви на ма и на web стра ни ци На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске.

Број: 01-732/12 Пред сјед ник
17. ма ја 2012. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са чл. 4. и 13. За ко на о си сте му др жав не
по мо ћи у Бо сни и Хер це го ви ни (“Слу жбе ни гла сник БиХ”,
број 10/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 10.
маја 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

О НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА И МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈИ ПО ПИ СА 
ПРО ГРА МА ДР ЖАВ НЕ ПО МО ЋИ У 

РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ

Члан 1.

Овом уред бом утвр ђу је се са др жај до ку мен та По пис
про гра ма др жав не по мо ћи и ме то до ло ги ја из ра де По пи са
про гра ма др жав не по мо ћи.

Члан 2.

(1) Да ва о ци др жав не по мо ћи у сми слу ове уред бе су
бу џет ски ко ри сни ци: ми ни стар ства, оп шти не, гра до ви и
дру ги ор га ни над ле жни за ову вр сту по мо ћи.

(2) По пис про гра ма др жав не по мо ћи је до ку мент ко ји
пред ста вља све о бу хва тан скуп по да та ка свих про гра ма по -
мо ћи ко ји су по кре ну ти или ре а ли зо ва ни у прет ход ној и те -
ку ћој бу џет ској го ди ни.

(3) Про грам др жав не по мо ћи пред ста вља акт (уред ба,
пра вил ник или дру ги акт) на осно ву ко јег се нео д ре ђе ном
бро ју ко ри сни ка до дје љу је по је ди нач на др жав на по моћ.

Члан 3.

(1) По пис про гра ма др жав не по мо ћи (у да љем тек сту:
По пис) во ди се у елек трон ској фор ми и са др жи сље де ће
по дат ке:

а) на зив ор га на за спро во ђе ње др жав не по мо ћи,

б) на зив да ва о ца др жав не по мо ћи,

в) на зив мје ре, од но сно про гра ма др жав не по мо ћи,

г) прав ни основ за до дје лу др жав не по мо ћи ко ри сни ку
др жав не по мо ћи,

д) ка те го ри ја (об лик) и вр ста др жав не по мо ћи,

ђ) из нос др жав не по мо ћи,

е) да тум сту па ња на сна гу про гра ма др жав не по мо ћи,

ж) укљу че ност ко ри сни ка др жав не по мо ћи у при вред -
не, од но сно еко ном ске ак тив но сти,

з) ин ди рек тан или ди рек тан тран сфер сред ста ва,

и) по сто ја ње еко ном ске пред но сти, од но сно до во ђе ње
у по вољ ни ји по ло жај,

ј) по сто ја ње се лек тив них кри те ри ју ма и

к) да ли др жав на по моћ на ру ша ва или при је ти на ру ша -
ва њу кон ку рен ци је да ва њем пред но сти од ре ђе ним су бјек -
ти ма или од ре ђе ним про из во ди ма.

(2) По пис се спро во ди по пу ња ва њем про пи са них обра -
за ца од да ва ла ца др жав не по мо ћи и до ста вља њем Ми ни -
стар ству фи нан си ја (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Члан 4.

(1) Да ва лац др жав не по мо ћи ду жан је да про пи са не по -
дат ке за из ра ду По пи са до ста ви Ми ни стар ству одво је но за
прет ход ну и те ку ћу го ди ну, у пи са ном и елек трон ском об -
ли ку, у фор ми та бе ле за По пис (При лог I), ко ја се са Упут -
ством за по пу ња ва ње на ла зи у при ло гу ове уред бе и ко ја
чи ни њен са став ни дио, а пре у зи ма се на ин тер нет стра ни -
ци Ми ни стар ства.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ми ни стар ство над ле -
жно за по сло ве по љо при вре де и ри бар ства до ста вља са мо
по дат ке о укуп но до ди је ље ним из но си ма др жав не по мо ћи.

Члан 5.

За по тре бе из ра де По пи са др жав на по моћ се раз вр ста -
ва, за ви сно од ци ља и из но са до ди је ље не др жав не по мо ћи,
пре ма сље де ћим ка те го ри ја ма:

а) хо ри зон тал на др жав на по моћ (до ступ на ци је лој при -
вре ди) пред ста вља др жав ну по моћ:

1) за ма ле и сред ње при вред не су бјек те,

2) за са на ци ју и за ре струк ту ри ра ње при вред ног су -
бјек та у те шко ћа ма,

3) за за по шља ва ње,

4) за за шти ту жи вот не сре ди не,

5) за ис тра жи ва ње, раз вој и ино ва ци је,

6) за струч но уса вр ша ва ње,

7) у об ли ку ри зич ног ка пи та ла,

8) у обла сти кул ту ре и за шти те кул тур не ба шти не,

9) оста ле хо ри зон тал не др жав не по мо ћи;

б) вер ти кал на др жав на по моћ (до ступ на од ре ђе ним
сек то ри ма) пред ста вља др жав ну по моћ:

1) у сек то ру про из вод ње че ли ка,

2) у сек то ру ва ђе ња угља,

3) у сек то ру са о бра ћа ја:

- друм ски са о бра ћај

- же ље знич ки са о бра ћај

- ва зду шни са о бра ћај,

4) у сек то ру ту ри зма,

5) у сек то ру по штан ских услу га,

6) у обла сти јав них ме ди ја,

7) у обла сти здрав стве не за шти те,

8) у сек то ру шу мар ства,

9) у оста лим сек то ри ма;
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в) др жав на по моћ ма ле ври јед но сти (de mi ni mis др жав -
на по моћ) и

г) др жав на по моћ у обла сти по љо при вре де и ри бар -
ства.

Члан 6.

Вр сте др жав не по мо ћи, од но сно ин стру мен ти пу тем
ко јих се по моћ из чла на 5. ове уред бе до дје љу је су:

а) суб вен ци је, под сти ца ји,

б) бес по врат на по моћ, грант,

в) из у зе ћа од при мје не фи нан сиј ских оба ве за,

г) по ре ске олак ши це,

д) от пис или пре у зи ма ње ду га,

ђ) суб вен ци о ни са ње ка ма та,

е) кре ди ти под по вољ ни јим усло ви ма и

ж) дру ги ин стру мен ти до дје ле др жав не по мо ћи.

Члан 7.

Ми ни стар ство је ду жно да ин фор ми ше Вла ду Ре пу бли -
ке Срп ске о По пи су, а по том По пис до ста ви Са вје ту за др -
жав ну по моћ ра ди из ра де све о бу хват ног по пи са за Бо сну и
Хер це го ви ну.

Члан 8.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1086/12 Предсједник
10. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

УПУТ СТВО
ЗА ПО ПУ ЊА ВА ЊЕ ТА БЕ ЛЕ ЗА ПО ПИС ПРО ГРА МА

ДР ЖАВ НЕ ПО МО ЋИ

У по је ди не ру бри ке та бе ле др жав не по мо ћи упи су је се
сље де ће:

1) у ру бри ку 1 (На зив мjере др жав не по мо ћи) - На зив
мје ре/про гра ма др жав не по мо ћи, нпр. под сти ца ји по љо при -
вре ди, суб вен ци је из во за, под сти ца ји за по шља ва њу итд.;

2) у ру бри ку 2 (На зив прав ног про пи са, за кон, под -
за кон ски акт, од лу ка) - основ ни про пис ко ји пред ста вља
не по сред ни основ за додjелу др жав не по мо ћи (за кон, уред -
ба, пра вил ник, про грам и др.), нпр. За кон о МСП; Пра вил -
ник о кри те ри ју ми ма итд;

3) у ру бри ку 3 (Да ва лац др жав не по мо ћи) - Ре пу бли -
ка Срп ска и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, пре ко над ле -
жних ор га на, и сва ко прав но ли це ко је упра вља и/или
распо ла же јав ним сред стви ма и додjељује др жав ну по моћ
у би ло ком об ли ку;

4) у ру бри ку 4 (Ор ган за спро во ђе ње) - јед но зна чан
од го вор: Вла да Ре пу бли ке Срп ске;

5) у ру бри ку 5 (Ка те го ри ја др жав не по мо ћи) - кла си -
фи ка ци ја др жав не по мо ћи сход но чла ну 5. Уред бе о на чи ну
во ђе ња и ме то до ло ги ји по пи са про гра ма др жав не по мо ћи;

6) у ру бри ку 6 (Вр ста др жав не по мо ћи) - вр ста/ин -
стру мент до дје ле др жав не по мо ћи пре ма чла ну 6. Уред бе о
на чи ну во ђе ња и ме то до ло ги ји по пи са про гра ма др жав не
по мо ћи;

7) у ру бри ку 7 (Да тум сту па ња на сна гу др жав не по -
мо ћи) - да тум сту па ња на сна гу усво је ног про гра ма;

8) у ру бри ку 8 (Из нос др жав не по мо ћи) - из нос др -
жав не по мо ћи пред ви ђен про гра мом;

9) у ру бри ку 9 (Сек тор [дjелатн ост] ко ри сни ка др -
жав не по мо ћи) - уко ли ко је ри јеч о по је ди нач ном су бјек ту
ко ји је до био по моћ по Про гра му, та да се уно си тро ци фре -
на озна ка дjелатн ости (до ни воа гра не) пре ма За ко ну о кла -
си фи ка ци ји дје лат но сти и Ре ги стру по слов них су бје ка та
по дје лат но сти ма у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 74/10) и Уред би о кла си фи -
ка ци ји дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 119/10); уко ли ко још ни је би ло по је ди нач них до -
дје ла по Про гра му - ру бри ка се не по пу ња ва;

10) у ру бри ку 10 (Тра ја ње др жав не по мо ћи) - пе ри од
тра ја ња др жав не по мо ћи; да ли је про грам био у 2011. или
2012. го ди ни;

11) у ру бри ку 11 (Да ли мје ра укљу чу је ди рек тан
или ин ди рек тан тран сфер сред ста ва) - од го вор: ДИ РЕК -
ТАН или ИН ДИ РЕК ТАН - уко ли ко је ри јеч о пре но су нов -
ча них сред ста ва ко ри сни ку др жав не по мо ћи, у пи та њу је
ди рект ни тран сфер, а уко ли ко је ри јеч о сма ње њу ње го вих
оба ве за, опра шта њу ду га, ре про гра му и слич но, у пи та њу
је ин ди рек тан тран сфер сред ста ва;

12) у ру бри ку 12 (Да ли мје ра оси гу ра ва еко ном ску
пред ност ко ри сни ку до ко је не би до шло под уоби ча је -
ним усло ви ма?) - од го вор: ДА или НЕ - да ли се ко ри сник
др жав не по мо ћи до во ди у по вољ ни ји по ло жај у од но су на
пред у зе ћа исте гра не ко ја ни су до би ла по моћ? Уоби ча јен
од го вор је ДА;

13) у ру бри ку 13 (По сто је ли ја сно де фи ни са ни кри -
те ри ју ми “се лек тив но сти” у мје ро дав ним про пи си ма
при мјен љи ви за до дје лу мје ре?) - од го вор: ДА или НЕ -
Уко ли ко по сто је кри те ри ју ми ко ис пу ња ва усло ве за по -
моћ, од го вор је ДА, уко ли ко не по сто је ја сно де фи ни са ни
кри те ри ју ми, од но сно по моћ ће до би ти сви ко ји се ба ве
одре ђе ном дје лат но шћу, та да је од го вор НЕ;

14) у ру бри ку 14 (Да ли мје ра укљу чу је др жав ну по -
моћ у сми слу чла на 36. тач ка 6) у ве зи са чла ном 36.
став 1. тач ка ц) При вре ме ног спо ра зу ма?) - од го вор: ДА
или НЕ - тре ба од го во ри ти да ли је про гра мом др жав не по -
мо ћи на ру ше на кон ку рен ци ја у тр го ва њу са зе мља ма ЕУ,
од но сно да ли “др жав на по моћ на ру ша ва или при је ти на -
ру ша ва њу кон ку рен ци је да ва њем пред но сти од ре ђе ним
пред у зе ћи ма или од ре ђе ним про из во ди ма” (члан 36. став
1. тач ка ц) При вре ме ног спо ра зу ма о тр го ви ни и тр го вин -
ским мје ра ма из ме ђу БиХ и Европ ске за јед ни це).
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На осно ву чла на 14. и чла на 15. став 2. За ко на о уну тра -
шњем ду гу Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 1/12) и чла на 15. тач ка г) За ко на о Вла -
ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
16. маја 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

O ЕМИ СИ ЈИ ОБ ВЕ ЗНИ ЦА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ЗА 
ИЗ МИ РЕ ЊЕ ОБА ВЕ ЗА ПО ОСНО ВУ МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ И

НЕ МА ТЕ РИ ЈАЛ НЕ ШТЕ ТЕ НА СТА ЛЕ У ПЕ РИ О ДУ 
РАТ НИХ ДЕЈ СТА ВА од 20. ма ја 1992. до 19. ју на 1996. го ди не

I

Ра ди ре гу ли са ња ди је ла уну тра шњег ду га Ре пу бли ке
Срп ске по осно ву пра во сна жних суд ских од лу ка и ван суд -
ских по рав на ња ко ји ма је при зна то пра во на на кна ду ма те -
ри јал не и не ма те ри јал не ште те на ста ле у пе ри о ду рат них
деј ста ва од 20. ма ја 1992. до 19. ју на 1996. го ди не, у сми -
слу За ко на о уну тра шњем ду гу Ре пу бли ке Срп ске (у да љем
тек сту: За кон), Ре пу бли ка Срп ска еми то ва ће об ве зни це у
скла ду са овом од лу ком.

Из нос еми си је об ве зни ца из под тач ке 1) ове тач ке је сте
55.449.667,00 KM, ко ји чи ни из нос не из ми ре них оба ве за
утвр ђе них ве ри фи ко ва њем оба ве за из пра во сна жних суд -
ских од лу ка и ван суд ских по рав на ња ко ји ма је при зна то
пра во на на кна ду ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште те на -
ста ле у пе ри о ду рат них деј ста ва.

II

Основ ни еле мен ти об ве зни ца из тач ке I ове од лу ке су:

1) еми тент: Ре пу бли ка Срп ска,

2) но ми нал на ври јед ност еми си је: 55.449.667,00 KM,

3) на зив еми си је: оба ве зе по ма те ри јал ној и не ма те ри -
јал ној рат ној ште ти,

4) вр ста об ве зни ца: ду го роч на об ве зни ца са ка мат ним
при но сом (ку по ном), нео гра ни че но пре но си ва, у де ма те -
ри ја ли зо ва ном об ли ку, на име,

5) но ми нал на ври јед ност јед не об ве зни це: 1 КМ,

6) тип еми си је: при мар на еми си ја,

7) ред ни број еми си је: ше ста еми си ја,

8) број еми то ва них об ве зни ца: 55.449.667,

9) да тум еми си је: 31. мај 2012. го ди не,

10) рок до спи је ћа: 13 го ди на од да на ове еми си је,

11) грејс-пе ри од ис пла те глав ни це: три го ди не, ура чу -
нат у рок от пла те и

12) ка мат на сто па: фик сна, 1,5% го ди шње, ра чу на се на
оста так глав ни це уз при мје ну ли не ар ног мо де ла об ра чу на
ка ма те, на ба зи ствар ног бро ја да на.

III

Об ве зни це но се ка ма ту на глав ни цу по сто пи 1,5% го -
ди шње.

Ка мат на сто па ра чу на се као го ди шња ка мат на сто па
об ве зни ца на глав ни цу, те ка мат на сто па ку по на об ве зни ца
из но си 1,5%, што по 1 КМ об ве зни ца из но си 0,015 КМ.

У грејс-пе ри о ду вла сник об ве зни це има пра во на ка ма -
ту об ра чу на ту на уку пан из нос глав ни це.

Пр ва ис пла та ка ма те из вр ши ће се 31. ма ја 2013. го ди не
за пе ри од од (укљу чу ју ћи и да тум еми си је) 31. ма ја 2012.
го ди не до (али не укљу чу ју ћи и тај дан) 31. ма ја 2013. го -
ди не.

Сље де ће ка ма те ис пла ћи ва ће се го ди шње пре ма сље де -
ћем пла ну: 31. мај 2014; 31. мај 2015; 31. мај 2016; 31. мај
2017; 31. мај 2018; 31. мај 2019; 31. мај 2020; 31. мај 2021; 31.
мај 2022; 31. мај 2023; 31. мај 2024. и 31. мај 2025. го ди не.

IV

По ис те ку грејс-пе ри о да вла сник об ве зни це има пра во
на про пор ци о нал ни дио глав ни це и при па да ју ћи дио ка ма -
те об ра чу на те на пре о ста ли дио глав ни це, ко ји се ис пла ћу -
је јед ном го ди шње.

V

Ка ма та, од но сно глав ни ца ис пла ћу ју се у ро ку од 15 да -
на од да на об ра чу на ка ма те, од но сно до спи је ћа глав ни це,
пре но сом сред ста ва на ра чун вла сни ка об ве зни це.

Ис пла та се вр ши у скла ду са сље де ћим от плат ним пла -
ном:
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Датум                Номинална                 Преостали             Стопа           Исплатa                 Исплата Исплата 
вриједност               дио номиналне       отплате         главнице камате                  ануитета

вриједности

1                            2                                3                       4                    5                            6                            7

31.05.2013. 55.449.667,00 55.449.667,00 0% 0,00 831.745,01 831.745,01

31.05.2014. 55.449.667,00 55.449.667,00 0% 0,00 831.745,01 831.745,01

31.05.2015. 55.449.667,00 55.449.667,00 0% 0,00 831.745,01 831.745,01

31.05.2016. 55.449.667,00 55.449.667,00 10% 5.544.966,70 831.745,01 6.376.711,71

31.05.2017. 55.449.667,00 49.904.700,30 10% 5.544.966,70 748.570,50 6.293.537,20

31.05.2018. 55.449.667,00 44.359.733,60 10% 5.544.966,70 665.396,00 6.210.362,70

31.05.2019. 55.449.667,00 38.814.766,90 10% 5.544.966,70 582.221,50 6.127.188,20

31.05.2020. 55.449.667,00 33.269.800,20 10% 5.544.966,70 499.047,00 6.044.013,70

31.05.2021. 55.449.667,00 27.724.833,50 10% 5.544.966,70 415.872,50 5.960.839,20

31.05.2022. 55.449.667,00 22.179.866,80 10% 5.544.966,70 332.698,00 5.877.664,70

31.05.2023. 55.449.667,00 16.634.900,10 10% 5.544.966,70 249.523,50 5.794.490,20

31.05.2024. 55.449.667,00 11.089.933,40 10% 5.544.966,70 166.349,00 5.711.315,70

31.05.2025. 55.449.667,00 5.544.966,70 10% 5.544.966,70 83.174,50 5.628.141,20

VI

У слу ча ју ка шње ња са ис пла том ка ма те, од но сно глав -
ни це из об ве зни ца, по сли је ис те ка ро ка из тач ке V ове од -
лу ке, Mинистарство фи нан си ја пла ти ће за кон ску за те зну
ка ма ту од да на до спи је ћа ка ма те, од но сно глав ни це до да -
на ис пла те.

VII

Сред ства за из ми ре ње оба ве за по овој еми си ји обез бје -
ђу ју се из бу џе та Ре пу бли ке Срп ске.

VI II

Об ве зни це пред ста вља ју ди рект ну и без у слов ну оба ве зу
Ре пу бли ке Срп ске, ме ђу соб но су рав но прав не и нај ма ње су у
истом ран гу са свим дру гим са да шњим и бу ду ћим оба ве за ма
за чи је из вр ше ње сред ства обез бје ђу је Ре пу бли ка Срп ска.

IX

Об ве зни це се упи су ју у Цен трал ни ре ги стар хар ти ја од
ври јед но сти а. д. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Цен трал ни
ре ги стар).



Пра во вла сни штва над об ве зни ца ма и пра во рас по ла га -
ња сти че се да ном упи са об ве зни ца у Цен трал ни ре ги стар.

Ми ни стар ство фи нан си ја у ро ку од осам да на од да на
до но ше ња од лу ке о еми си ји под но си Цен трал ном ре ги стру
за хтјев за ре ги стра ци ју (упис) об ве зни ца и из вје штај о ве -
ри фи ко ва ним оба ве за ма по осно ву пра во сна жних суд ских
од лу ка и ван суд ских по рав на ња ко ји ма је при зна то пра во
на на кна ду ма те ри јал не и не ма те ри јал не ште те на ста ле у
пе ри о ду рат них деј ста ва, од 20. ма ја 1992. до 19. ју на 1996.
го ди не, ко је се из вр ша ва ју еми си јом об ве зни ца.

За тач ност по да та ка у из вје шта ју ко ји Ми ни стар ство
фи нан си ја до ста вља Цен трал ном ре ги стру од го ва ра Ми ни -
стар ство фи нан си ја.

X

Цен трал ни ре ги стар ће, на осно ву за при мље них од лу -
ка о еми си ји и за хтје ва за ре ги стра ци ју об ве зни ца са из вје -
шта јем из тач ке IX ове од лу ке, ре ги стро ва ти еми си ју, отво -
ри ти и во ди ти ра чу не вла сни ка об ве зни ца, из вр ши ти ре ги -
стра ци ју и чу ва ти по дат ке о сти ца њу вла сни штва и пра ви -
ма из об ве зни ца, као и из да ва ти из вје шта је, из во де и по твр -
де о ста њу и про мје на ма на ра чу ни ма вла сни ка об ве зни ца,
у скла ду са про пи си ма ко ји уре ђу ју тр жи ште хар ти ја од
ври јед но сти и ак ти ма Цен трал ног ре ги стра.

XI

Ре пу бли ка Срп ска мо же, у би ло ко је ври је ме, от ку пи ти
об ве зни це по би ло ко јој ци је ни на тр жи шту или на дру ги
на чин, у скла ду са од лу ком Вла де Ре пу бли ке Срп ске, под
усло вом да, у слу ча ју ку по ви не јав ном по ну дом, та ква по -
ну да бу де јед на ко до ступ на свим вла сни ци ма об ве зни ца.

XII

Ре пу бли ка Срп ска не упи су је се у ре ги стар еми те на та
код Ко ми си је за хар ти је од ври јед но сти Ре пу бли ке Срп ске.

XI II

Цен трал ни ре ги стар је ду жан да оба ви је сти Ба ња луч ку
бер зу а. д. Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Ба ња луч ка бер за) о
ре ги стра ци ји об ве зни ца.

На осно ву из вје шта ја Цен трал ног ре ги стра, об ве зни це
еми то ва не у скла ду са овом од лу ком увр шта ва ју се на слу -
жбе но бер зан ско тр жи ште Ба ња луч ке бер зе.

Тр го ви на об ве зни ца ма на се кун дар ном тр жи шту оба -
вља се у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је тр го ви на
хар ти ја ма од ври јед но сти.

Ци је на об ве зни ца увр ште них у слу жбе но бер зан ско тр -
жи ште Ба ња луч ке бер зе ба зи ра ће се на тзв. чи стој ци је ни,
тј. не ће об у хва та ти сте че ну ка ма ту. Пла ћа ње по оба вље ној
ку по ви ни об ве зни ца на слу жбе ном бер зан ском тр жи шту
оба вља ће се по ци је ни по ко јој се тр го ва ло, уве ћа ној за сте -
че ну ка ма ту за пе ри од од по сљед ње ис пла те ка ма те до
прет по ста вље ног да на по рав на ња, не укљу чу ју ћи прет по -
ста вље ни дан по рав на ња.

За об ра чун сте че не ка ма те из об ве зни ца узи ма се ствар -
ни број да на у пе ри о ду за ко ји се об ра чу на ва ју ка ма те, тј.
за пе ри од од (укљу чу ју ћи и тај дан) да на до спи је ћа прет -
ход ног ку по на до (али не укљу чу ју ћи и тај дан) да на до -
спи је ћа сље де ћег ку по на.

XIV

По сло ве плат ног аген та вр ши Цен трал ни ре ги стар у
скла ду са уго во ром или Ми ни стар ство фи нан си ја.

Сред ства на име ка ма те и глав ни це об ве зни ца плат ни
агент ће, у скла ду са ро ком про пи са ним у тач ки V ове
одлу ке, ис пла ти ти пу тем плат ног си сте ма вла сни ку об ве -
зни ца, без од би та ка тро шко ва или на кна де.

XV

У слу ча ју спо ра, стран ке сво ја ме ђу соб на пра ва и оба -
ве зе рје ша ва ју у скла ду са за ко ни ма ко ји ре гу ли шу ову
област пред ствар но и мје сно над ле жним су дом у Ба њој
Лу ци.

XVI

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
фи нан си ја, а ми ни стар фи нан си ја је ли це овла шће но за
спро во ђе ње ове од лу ке.

XVII

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1115/12 Предсједник
16. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1079

На осно ву чла на 28 став 1. За ко на о енер ге ти ци (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 49/09) и чла на 43.
став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке
Срп ске, на сјед ни ци од 3. маја 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

I

Да је се са гла сност на Пра вил ник о из мје на ма и до пу на -
ма Пра вил ни ка о под сти ца њу про из вод ње елек трич не
енер ги је из об но вљи вих из во ра и у ефи ка сној ко ге не ра ци -
ји, број: 01-107-7/12, ко ји је до ни је ла Ре гу ла тор на ко ми си -
ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске, 27. марта 2012. го ди не.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1084/12 Предсједник
3. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1080

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. маја 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност на План утро шка сред ста ва Ре пу -
блич ком цен тру за ис тра жи ва ње рат них зло чи на (ор га ни за -
ци о ни код 1082), за пе ри од 1. јануар - 30. април 2012. го ди -
не, на по зи ци ји 415200 - про је кат По др шка за ис тра жи ва -
ње, до ку мен то ва ње и ана ли зе, у из но су од 50.000,00 КМ.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Ре пу блич ки цен тар за ис тра жи ва ње рат них
зло чи на.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1087/12 Предсједник
10. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1081

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са чла ном 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу -
џе та Ре пу бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла -
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сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 3/12) и чла ном 11. став 2.
Уред бе о по ступ ку за до дје лу и пре ста нак ста ту са удру же -
ња од јав ног ин те ре са (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 71/05 и 65/07), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед -
ни ци од 10. ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141) на План утро шка сред -
ста ва - те ку ћи гран то ви удру же њи ма од јав ног ин те ре са, са
по зи ци је 415200, за пе ри од 1. ја ну ар - 31. мај 2012. го ди не,
у из но су од 152.668,78 КМ.

II

Нов ча на сред ства из тач ке I Од лу ке до дје љу ју се удру -
же њи ма од јав ног ин те ре са за ре до ван рад и рас по ре ђу ју се
на сље де ћи на чин:

- Бо рач кој ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Срп ске, 
Ба ња Лу ка ..................................................38.200,00 КМ;

- Са ве зу ло го ра ша Ре пу бли ке Срп ске, 
Ба ња Лу ка ..................................................15.300,00 КМ;

- Ре пу блич кој ор га ни за ци ји по ро ди ца 
за ро бље них и по ги ну лих бо ра ца и 
не ста лих ци ви ла Ре пу бли ке Срп ске, 
Ба ња Лу ка ..................................................18.300,00 КМ;

- Са ве зу ор га ни за ци ја и удру же ња 
рат них вој них ин ва ли да Ре пу бли ке 
Срп ске .......................................................15.300,00 КМ;

- Удру же њу пен зи о не ра Ре пу бли ке 
Срп ске, Ба ња Лу ка .....................................5.000,00 КМ;

- Удру же њу “Ја се но вац - До ња 
Гра ди на”, Ба ња Лу ка .................................2.500,00 КМ;

- Са ве зу оп шти на и гра до ва Ре пу бли ке 
Срп ске, Би је љи на .......................................2.300,00 КМ;

- Удру же њу ам пу ти ра ца “Удас”, 
Ба ња Лу ка ....................................................4.000,00 КМ;

- Са ве зу дис тро фи ча ра Ре пу бли ке 
Срп ске, Ба ња Лу ка......................................4.000,00 КМ;

- Са ве зу ин ва ли да ра да Ре пу бли ке 
Срп ске, Ба ња Лу ка......................................4.000,00 КМ;

- Са ве зу глу вих и на глу вих Ре пу бли ке 
Срп ске, Ба ња Лу ка......................................4.300,00 КМ;

- Са ве зу сли је пих Ре пу бли ке Срп ске, 
Ба ња Лу ка ....................................................4.300,00 КМ;

- Са ве зу па ра пле ги ча ра, обо ље лих од 
дје чи је па ра ли зе и оста лих тје ле сних 
ин ва ли да Ре пу бли ке Срп ске, 
Ба ња Лу ка ....................................................4.300,00 КМ;

- Са ве зу удру же ња за по моћ мен тал но 
не до вољ но раз ви је ним ли ци ма 
Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка ..................4.300,00 КМ;

- Са ве зу дру шта ва до бро вољ них 
да ва ла ца кр ви Ре пу бли ке Срп ске, 
Тре би ње .......................................................4.468,78 КМ;

- Срп ском про свјет ном и кул тур ном 
дру штву “Про свје та”, Па ле .......................5.500,00 КМ;

- Са ве зу на ци о нал них ма њи на 
Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка ...................5.500,00 КМ;

- Са ве зу удру же ња ци вил них жр та ва 
ра та Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка...........4.000,00 КМ;

- По кре ту по тро ша ча Ре пу бли ке 
Срп ске, Ба ња Лу ка......................................3.000,00 КМ;

- Са ве зу ра ди о -а ма те ра Ре пу бли ке 
Срп ске, Ба ња Лу ка ......................................4.100,00 КМ.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1058/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1082

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, брoj
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141) на План утро шка сред -
ста ва - те ку ћи гран то ви фон да ци ја ма и удру же њи ма гра ђа -
на, за пе ри од  1. ја ну ар - 31. мај 2012. го ди не, и то са по зи -
ци је 415200 - те ку ћи гран то ви фон да ци ја ма и удру же њи ма
гра ђа на, у из но су од 15.965,18 КМ.

II

Нов ча на сред ства из тач ке I ове од лу ке рас по ре ди ће
Ми ни стар ство упра ве и ло кал не са мо у пра ве, у скла ду са
Пра вил ни ком о кри те ри ју ми ма и по ступ ку за до дје лу нов -
ча не по мо ћи удру же њи ма од јав ног ин те ре са, оста лим
удру же њи ма и фон да ци ја ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 47/11).

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1059/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1083

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141) на План утро шка сред -
ста ва - те ку ћи гран то ви Ка ри та су у Ре пу бли ци Срп ској - за
пе ри од  1. ја ну ар - 31. мај 2012. го ди не, и то са по зи ци је:
415200 - те ку ћи гран то ви Ка ри та су у Ре пу бли ци Срп ској, у
из но су од 22.687.36 КМ.
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II

Фи нан сиј ска сред ства из тач ке I ове од лу ке до дје љу ју
се Ка ри та су у Ре пу бли ци Срп ској за су фи нан си ра ње сље -
де ћих про је ка та:

- Пуч ка ку хи ња,

- Кућ на ње га за ста ре и бо ле сне на ло ка ци ји При је -
дор/Љу би ја и Ко тор Ва рош,

- По моћ ро ди те љи ма дје це са раз вој ним по те шко ћа ма,

- Ин тер нат за школ ску дје цу и

- Ка ри та сов Дом за ста ри је осо бе.

III

За ре а ли за ци ју ове oдлуке за ду жу ју се Ми ни стар ство
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1060/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1084

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 

СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству упра ве и ло кал не са -
мо у пра ве (ор га ни за ци о ни код 1141) на План утро шка сред -
ста ва - те ку ћи грант Дру штву чла но ва Ма ти це срп ске у
Републици Српској - за пе ри од  1. ја ну ар - 31. мај 2012. го -
ди не, и то са по зи ци је: 415200 - Те ку ћи грант Дру штву чла -
но ва Ма ти це срп ске у РС, у из но су од 11.763,81 КМ.

II

Фи нан сиј ска сред ства из тач ке I ове од лу ке до дје љу ју
се Ма ти ци срп ској - Дру штву чла но ва Ма ти це срп ске у Ре -
пу бли ци Срп ској за су фи нан си ра ње ре а ли за ци је про грам -
ских ак тив но сти, ци ље ва и до при но са афир ма ци ји и раз ви -
ја њу кул тур не, на уч не и обра зов не са рад ње са ин сти ту ци -
ја ма из Ре пу бли ке Ср би је.

III

За ре а ли за ци ју ове oдлуке за ду жу ју се Ми ни стар ство
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1061/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1085

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ска”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 3. ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА ЗА КА ПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству фи нан си ја (ор га ни за -
ци о ни код 0918) на План утро шка сред ста ва за ка пи тал на
ула га ња, за на бав ку Orac le ли цен ци, са по зи ци је 513700 -
из да ци за ли цен це, за пе ри од  1. ја ну ар - 31. јун 2012. го ди -
не, у из но су од 340.000,00 КМ.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1013/12 Предсједник
3. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1086

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству породицe, омладинe
и спортa (ор га ни за ци о ни код 3710001) на План утро шка
сред ста ва за пе ри од 1. јануар - 30. јун 2012. го ди не, у укуп -
ном из но су од 70.000,00 КМ, са по зи ци је 415200 - те ку ћи
гран то ви спорт ским ор га ни за ци ја ма.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство
по ро ди це, омла ди не и спор та и Ми ни стар ство фи нан си ја.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1011/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1087

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПЛАН УТРО ШКА 
СРЕД СТА ВА

I

Да је се са гла сност Аген ци ји за во де об ла сног ри јеч ног
сли ва Са ве на План утро шка сред ста ва на ка пи тал на ула га -
ња за из ра ду “Про гра ма за еви ден ци ју и во ђе ње основ них
сред ста ва, Про гра ма за во ђе ње фи нан сиј ског књи го вод ства
и Про гра ма за еви ден ци ју и пра ће ње во зног пар ка” и
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“Изда ци за на бав ку ма те ри ја ла за од бра ну од по пла ва” , за
пе ри од 1. ја ну ар - 30. јун 2012. го ди не, у укуп ном из но су
од 85,419.16 КМ, на бу џет ској по зи ци ји:

- 511700 - из да ци за не ма те ри јал ну 
про из ве де ну имо ви ну ...............................35.000,00 КМ,

- 516100 - из да ци за за ли хе ма те ри ја ла, 
ро бе и сит ног ин вен та ра, ам ба ла жа 
и сл. .............................................................50.419,16 КМ

II

За ре а ли за ци ју ове oдлуке за ду жу ју се Ми ни стар ство
фи нан си ја и Аген ци ја за во де об ла сног ри јеч ног сли ва Са -
ве.

III

Овa oдлука сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1062/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1088

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 3. маја
2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА УГО ВОР О ЗА МЈЕ НИ

СТАМ БЕ НИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА

I

Да је се са гла сност на Уго вор о за мје ни стам бе них је ди -
ни ца из ме ђу Ми ни стар ства за из бје гли це и ра се ље на ли ца,
као но си о ца пра ва рас по ла га ња на стам бе ној је ди ни ци у
сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске у Фо чи, Ули ца Ли ва де, на се ље
“Ли ва де”, стан број 18/ПР (при зе мље), ла ме ла А, по вр ши -
не 27,01 м² и Ми ни стар ства ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за -
шти те, као но си о ца пра ва рас по ла га ња на стам бе ној је ди -
ни ци у сво ји ни Ре пу бли ке Срп ске у Фо чи, Ули ца Ба ра ко -
вац бб, на се ље “Ба ра ко вац”, стан број 5, пр ви спрат, по вр -
ши не 24,55 м² су са гла сни да из вр ше за мје ну на ве де них
ста но ва.

II

За мје на ста на из тач ке I Од лу ке вр ши се у свр ху стам -
бе ног збри ња ва ња по ро ди це по ги ну лог бор ца Пеј ке Ни -
шић из Фо че.

III

За ре а ли за ци ју тач ке I ове oдлуке за ду жу ју се Ми ни -
стар ство ра да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те и
Министарствo за из бје гли це и ра се ље на ли ца.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1033/12 Предсједник
3. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1089

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 3. ст. 4. и 5. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре -
пу бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 16. маја 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПРО ДА ЈУ ПУТ НИЧ КИХ
МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА

I

Да је се са гла сност Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва
на про да ју 21 рас хо до ва ног пут нич ког мо тор ног во зи ла
због ста ро сти, ис тро ше но сти, ква ро ва и не ис пла ти во сти
да љих одр жа ва ња.

II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1093/12 Предсједник
16. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1090

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске ("Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10 и 24/12), чла на 28. став 2. За ко на о др жав ним
слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08 и 117/11), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
од 10. ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПРА ВИЛ НИК 
О УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И 

СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЈЕ СТА 
РЕ ПУ БЛИЧ КЕ ДИ РЕК ЦИ ЈЕ ЗА 

ОБ НО ВУ И ИЗ ГРАД ЊУ

I

Да је се са гла сност на Пра вил ник о уну тра шњој ор га ни -
за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них мје ста Ре пу блич ке ди рек -
ци је за об но ву и из град њу.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1064/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), а у ве зи са Од лу ком о при хва та њу за ду же ња пре ма
Свјет ској бан ци - Ме ђу на род ној асо ци ја ци ји за раз вој (No
4540-BA) и Ме ђу на род ној бан ци за об но ву и раз вој (No
76290-BA) по Дру гом про јек ту за упра вља ње чвр стим от па -
дом (Se cond So lid Wa ste Ma na ge ment Pro ject), (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 50/09), Вла да Ре пу бли ке
Срп ске, на сјед ни ци од 3. ма ја 2012. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

O ПРИ ХВА ТА ЊУ ДО НА ЦИ ЈЕ ЕВРОП СКЕ КО МИ СИ ЈЕ
(EURO PEAN COM MIS SION) ИЗ IPA ЗА 2010. ГО ДИ НУ ЗА

СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ДРУ ГОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА 
УПРА ВЉА ЊЕ ЧВР СТИМ ОТ ПА ДОМ

I

При хва та ју се сред ства до на ци је Европ ске ко ми си је
(Euro pean Com mis sion) из IPA за 2010. го ди ну у из но су
2.854.000,00 евра, за су фи нан си ра ње Дру гог про јек та за
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упра вља ње чвр стим от па дом (у да љем тек сту: Про је кат), а
по Спо ра зу му о IPA гран ту EC из ме ђу Бо сне и Хер це го ви -
не и Свјет ске бан ке - Ме ђу на род не бан ке за об но ву и
развој, у уло зи ад ми ни стра то ра Европ ске ко ми си је за Trust
фонд Претпри ступ ног ин стру мен та Европ ске уни је.

Сред ства до на ци је за Ре пу бли ку Срп ску у из но су
2.854.000,00 евра чи не 54,89% од 5.199.142,00 евра, ко ли ко
из но си до на ци ја одо бре на БиХ за су фи нан си ра ње Про јек та.

II

Сред ства до на ци је су на ми је ње на за ре ха би ли та ци ју
ста ре де по ни је и про ши ре ње по сто је ће де по ни је у Ба њој
Лу ци (ДЕП-ОТ Ба ња Лу ка) пу тем:

- ре ха би ли та ци је де по ни је,

- из град ње са ни тар них ће ли ја за збри ња ва ње от па да у
скла ду са Ди рек ти вом 1999/31/EC и

- из град ње си сте ма за при ку пља ње пли на.

III

Циљ Про јек та је по бољ ша ње рас по ло жи во сти, ква ли -
те та, очу ва ња жи вот не сре ди не и фи нан сиј ске одр жи во сти
услу га збри ња ва ња чвр стог от па да у ре ги ји Ба ња Лу ка, чи -
ме ће се уна при је ди ти здрав стве но ста ње ста нов ни ка и по -
бољ ша ти за шти та жи вот не сре ди не од не га тив ног ути ца ја
от па да.

IV

Крај њи ко ри сник сред ста ва до на ци је из тач ке I ове
одлу ке је ЈП Ре ги о нал на де по ни ја ДЕП-ОТ Ба ња Лу ка.

V

Сред ства до на ци је из тач ке I ове од лу ке Ре пу бли ка
Срп ска ће пре ни је ти бес по врат но ЈП Ре ги о нал на де по ни ја
ДЕП-ОТ Ба ња Лу ка.

Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске за кљу чи ће
са ЈП Ре ги о нал на де по ни ја ДЕП-ОТ Ба ња Лу ка подспо ра -
зум о гран ту.

VI

Про је кат ће ре а ли зо ва ти ЈП Ре ги о нал на де по ни ја ДЕП-

ОТ Ба ња Лу ка, а Про јек том ће упра вља ти Ми ни стар ство за

про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју Ре пу бли ке

Срп ске пу тем Је ди ни це за упра вља ње про јек том.

ЈП Ре ги о нал на де по ни ја ДЕП-ОТ Ба ња Лу ка је оба ве -

зна да са ра ђу је са Је ди ни цом за упра вља ње Про јек том по

свим пи та њи ма, укљу чу ју ћи функ ци је на бав ке и фи нан сиј -

ског упра вља ња.

VII

Овла шћу је се ми ни стар фи нан си ја Ре пу бли ке Срп ске
за пот пи си ва ње:

- Про јект ног спо ра зу ма за Ре пу бли ку Срп ску по Про -

јек ту из ме ђу Свјет ске бан ке - Ме ђу на род не бан ке за об но -

ву и раз вој и Ре пу бли ке Срп ске,

- Суп си ди јар ног спо ра зу ма по Про јек ту из ме ђу Бо сне и

Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске и

- Подспо ра зума о гран ту за фи нан си ра ње Про јек та

изме ђу Вла де Ре пу бли ке Срп ске - Ми ни стар ства фи нан си -

ја и ЈП Ре ги о нал на де по ни ја ДЕП-ОТ Ба ња Лу ка.

VI II

За ре а ли за ци ју ове од лу ке и из вје шта ва ње за ду жу ју се
Ми ни стар ство за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске и Ми ни стар ство фи нан си ја
Ре пу бли ке Срп ске.

IX

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1048/12 Предсједник
3. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сједници од 3. маја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА РАС ПО ЛА ГА ЊА НА ПО КРЕТ НОЈ ВОЈ НОЈ ИМО ВИ НИ

I

Овом од лу ком пре но си се пра во рас по ла га ња на по крет ној вој ној имо ви ни ко ја је у вла сни штву Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске на Пред у зе ће за услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју “Аеро дро ми Ре пу бли ке Срп ске” а.д. Ба ња  Лу ка, без на кна де.

II

Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће по крет ну вој ну имо ви ну из тач ке I ове од лу ке усту пи ти на трај но ко ри шће ње Пред у зе ћу
за услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју “Аеро дро ми Ре пу бли ке Срп ске” а.д. Ба ња  Лу ка, у скла ду са по тре ба ма и пре ма при ло -
же ној по пи сној ли сти.

III

Пра во трај ног ко ри шће ња по крет не вој не имо ви не Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће пре ни је ти на Пред у зе ће за услу ге у ва -
зду шном са о бра ћа ју “Аеро дро ми Ре пу бли ке Срп ске” а.д. Ба ња  Лу ка, без огра ни че ња и без на кна де.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ре пу блич ка ди рек ци ја за про мет на о ру жа ња и вој не опре ме и Пред у зе ће за
услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју “Аеро дро ми Ре пу бли ке Срп ске” а.д. Ба ња  Лу ка.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” .

Број: 04/1-012-2-1051/12 Предсједник
3. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

Ред. ИД ВП Локација БР ИД број На зив Је ди ни ца       Ко ли - Пре о -
бр. мје ре чина стало

475092 ВП7601 Ма хо вља ни 329 3848114662045 чи стач сни је га и пра ши не ком. 1 1

5980 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2510132187 ци лин дар хи дра у лич ни 
рол ба 2550-9398-1 ком. 1 1



6810 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2520191248 ци лин дар ко чи о ни рол ба 
0482019008 ком. 1 1

6813 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2520191311 ци лин дар руч не коч ни це 
рол ба ком. 1 1

9521 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2910349259 фил тер го ри ва рол ба ком. 8 8

9523 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2910471623 фил тер ва зду ха рол ба ком. 5 5

10276 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2930463442 фил тер ва зду ха рол ба ком. 8 8

8858 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2805197726 гар ни ту ра зап ти ва ча “рол ба” ком. 1 1

6827 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2520191507 гла ва во ла на рол ба ком. 1 1

5991 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2510189499 глав чи на “рол ба” 25224230281 ком. 1 1

11517 ВП7601 Ма хо вља ни 328 6630205311 гу ма флек си бил на “рол ба” ком. 1 1

9532 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2910199842 кар бу ра тор “рол ба” 45.24.014. ком. 1 1

6777 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2515190900 ком.ан да хи дра у лич на “рол ба” 
р-1500 ком. 1 1

9536 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2910199893 крај це ви “рол ба” 1226056 ком. 1 1

4488 ВП7601 Ма хо вља ни 331 2510351172 ла нац по го на рол ба ком. 5 5

11415 ВП7601 Ма хо вља ни 328 6520204170 осо ви на “рол ба” ком. 1 1

8473 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2560196185 по ка зи вач го ри ва (рол ба) 
р 400 и тем. 21 ком. 1 1

8484 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2560196274 по лу га Р 400 Е фем 
59 95.225.241.221 (рол ба) ком. 2 2

6076 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2510190136 по лу о со ви на “рол ба” ком. 2 2

8071 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2557194611 по сто ље ре ле ја “рол ба” ком. 15 15

8077 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2557194646 пре ки дач ауто мат ски “рол ба” 
67.711.001.011 ком. 1 1

8076 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2557194638 пре ки дач ауто мат ски “рол ба” 
67-711-001-010 ком. 1 1

8116 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2557194832 ре ле ХП2-ДЦ 244 рол ба ком. 20 20

5357 ВП7601 Ма хо вља ни 328 0000125547 ру чи ца упра вљач ка рол ба 
0000-2344-0056-0 ком. 6 6

4503 ВП7601 Ма хо вља ни 331 2510351181 спој ни ца лан ца рол ба ком. 1 1

10321 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2930463434 уло жак пре чи стач ва зду ха 
рол ба ком. 8 8

11539 ВП7601 Ма хо вља ни 328 6703205486 ви јак 95.225.000-201 (рол ба) ком. 80 80

11796 ВП7601 Ма хо вља ни 328 6768206911 зап ти вач “рол ба” 
68.70.001.101.100 ком. 1 1

9007 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2805199079 зап тив ка гла ве мо то ра рол ба ком. 3 3

11430 ВП7601 Ма хо вља ни 328 6540204382 зуп ча ник “рол ба” ком. 1 1

11431 ВП7601 Ма хо вља ни 328 6540204391 зуп ча ник “рол ба”95212250291 ком. 1 1

11452 ВП7601 Ма хо вља ни 328 6540204625 зуп ча ник ко ну сни 
“рол ба” 4273-2 ком. 3 3

6122 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2510190632 вра ти ло за рол бу р-1500 ком. 1 1

7794 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2540193691 по лу га бри са ча за рол бу ком. 1 1

6119 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2510190586 вра ти ло кар дан ско за рол бу ком. 1 1

11014 ВП7601 Ма хо вља ни 328 3405203386 дије ло ви ре зер вни за ли сте 
р-агре гат ком. 2 2

6778 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2515190926 ком.плет за оправ ку 
хи дра у лич них 
цри је ва П60-759/1 ком. 2 2

5076 ВП7601 Ма хо вља ни 328 000063011 амор ти зер ду ва ча - гу ме ни 
0000-3848-0264-3 ком. 2 2

4582 ВП7601 Ма хо вља ни 331 251594897 хи дро стар ком. 4 4

5546 ВП7601 Ма хо вља ни 328 0000251504578 хи дро мо тор ком. 1 1

5553 ВП7601 Ма хо вља ни 328 0000251504657 хи дро про вод ком. 1 1

11096 ВП7601 Ма хо вља ни 328 3805148873 оси гу рач хи дра у ли ке 
ИМ5-533 3805-2510-1137-7 ком. 15 15

6779 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2515190951 при кљу чак за хи дро уље ком. 3 3

4463 ВП7601 Ма хо вља ни 331 000062553 пум па хи др. 
Р-400 0000-25-15-0245-4 ком. 1 1

6991 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2520113638901 пум па хи дра у лич на ком. 2 2

6785 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2515191019 пум па хи дра у лич на “ehren re ich” 
тип mac 08900 ком. 1 1

6782 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2515190993 пум па хи дра у лич на 
68.702.003101 ком. 1 1

6784 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2515191001 пум па хи дра у лич на 
68.702.004.101 ком. 1 1

6783 ВП7601 Ма хо вља ни 328 2515191027 пум па хи дро 308-035-621 ком. 1 1

11314 ВП7601 Ма хо вља ни 328 3910305766 пум па хи дро 4011010Б ком. 2 2
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 10. ма ја
2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ПРЕ НО СУ ПРА ВА ВЛА СНИ ШТВА

I

Пре но си се пра во вла сни штва над пут нич ким ауто мо -
би лом мар ке “ју го ко рал 55”, број ша си је:
VX1145A0000773404, го ди на про из вод ње 1991, ре ги стар -
ске озна ке 581-Т-305, са Окру жног ту жи ла штва у До бо ју
на Основ ни суд у До бо ју.

II

Пра во вла сни штва из тач ке I ове од лу ке пре но си се без
на кна де.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу је се Окру жно ту жи -
ла штво у До бо ју.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1063/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.

1094

На осно ву чла на 281. став 1. тач ка а) За ко на о при вред -
ним дру штви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 127/08, 58/09 и 100/11) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла -
ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), а у ве зи са чла ном 22. За ко на о кла си фи -
ка ци ји дје лат но сти и Ре ги стру по слов них су бје ка та по дје -
лат но сти ма у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 74/10), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 3. маја 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О ОСНИ ВА ЊУ АК ЦИ О НАР СКОГ

ДРУ ШТВА ЗА ПРЕ РА ДУ ДР ВЕ ТА “ДРВ НА ИН ДУ СТРИ ЈА

ВЛА СЕ НИ ЦА” ВЛА СЕ НИ ЦА

I

У Од лу ци о осни ва њу Ак ци о нар ског дру штва за пре ра -
ду др ве та “Дрв на ин ду стри ја Вла се ни ца” Вла се ни ца, број:
04/1-012-2127/08, од 11. септембра 2008. го ди не (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 88/08), тач ка III ми је -
ња се и гла си:

“III

Дру штво оба вља сље де ће дје лат но сти:

- 16.10 те сте ри са ње и бла ња ње др ве та (про из вод ња ре -
за не гра ђе); им прег на ци ја др ве та;

- 16.23 про из вод ња гра ђе вин ске сто ла ри је и еле ме на та;

- 16.24 про из вод ња ам ба ла же од др ве та;

- 16.29 про из вод ња оста лих про из во да од др ве та;

- 31.01 про из вод ња сто ли ца и сје ди шта;

- 31.02 про из вод ња ку хињ ског на мје шта ја;

- 31.09 про из вод ња оста лог на мје шта ја;

- 35.30 про из вод ња и снаб ди је ва ње па ром и кли ма ти за -
ци ја;

- 46.73 тр го ви на на ве ли ко др ве том, гра ђе вин ским ма -
те ри ја лом и са ни тар ном опре мом;

- 47.59 тр го ви на на ма ло на мје шта јем;

- 49.41 пре воз ро бе у друм ском са о бра ћа ју;

- 56.29 оста ле дје лат но сти при пре ме и по слу жи ва ња
(до ста ве) хра не;

- спољ но тр го вин ско по сло ва ње у окви ру ре ги стро ва не
дје лат но сти.”.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1085/12 Предсједник
3. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 21. За ко на о спор ту (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) и
члана 23. став 5. и члана 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
брoj 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 10.
ма ја 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ИЗ МЈЕ НА МА ОД ЛУ КЕ О ОБРА ЗО ВА ЊУ СТРУЧ НОГ

СА ВЈЕ ТА ЗА СПОРТ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 97/4 и 22/08)

I

У Од лу ци о обра зо ва њу Струч ног са вје та за спорт Ре -
пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 97/4 и 22/08), у тач ки I ри је чи: “Ре пу блич ког се кре та ри -
ја та за спорт и омла ди ну (у да љем тек сту: Се кре та ри јат)”
за мје њу ју се ри је чи ма: “Ми ни стар ства по ро ди це, омла ди -
не и спор та (у да љем тек сту: Ми ни стар ство)”, као и у ци -
је лом тек сту Од лу ке, у од го ва ра ју ћем па де жу.

II

У тач ки II али не је 8 и 10 бри шу се.

III

У тач ки III ри јеч: “се дам на ест” за мје њу је се ри јеч ју:
“се дам”.

IV

У тач ки IX ри јеч: “тро мје сеч но” за мје њу је се ри јеч ју:
“ше сто мје сеч но”.

V

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1065/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 18. став 2. За ко на о основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08 и 71/09), чл. 3. и 12. За ко на о си сте му јав них слу -
жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07) и
чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 3. ма ја 2012. го ди не,
д о н и ј е  л а ј е

ОД Л У К У

O ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О УСКЛА ЂИ ВА ЊУ АК ТА 

О ОСНИ ВА ЊУ ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ OСНОВНА ШКО ЛА

“АЛЕК СА ЈАК ШИЋ” МИ ЛИ ЋИ

I

У Од лу ци о ускла ђи ва њу ак та о осни ва њу Јав не уста -
но ве Основ на шко ла “Алек са Јак шић” Ми ли ћи (“Слу жбе -
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ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 83/10) тач ка VI ми је -
ња се и гла си:

“Дје лат ност Шко ле је:

- 85.20 основно обра зо ва ње.

У окви ру дје лат но сти под ши фром дје лат но сти 85.20
Шко ла оба вља и дје лат ност обра зо ва ња од ра слих.”.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1057/12 Предсједник
3. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу Бу џе та Ре пу -
бли ке Срп ске за 2012. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, брoj 3/12), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 10. ма ја 2012. го ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД Л У К У

О ИЗ МЈЕ НИ ОД ЛУ КЕ О РАС ПО РЕ ДУ СРЕД СТА ВА

I

У Од лу ци о рас по ре ду сред ста ва, број: 04/1-012-2-
351/12, од 1. мар та 2012. го ди не (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 24/12), тач ка I ми је ња се и гла си:

“Сред ства у окви ру Вла де Ре пу бли ке Срп ске (ор га ни -
за ци о ни код 0405001), на по зи ци ји 414100 - суб вен ци је јав -
ним ме ди ји ма, у из но су од 1.700.000,00 КМ, рас по ре ђу ју
се Но вин ској аген ци ји Ре пу бли ке Срп ске СР НА а.д.
Бијељинa, на сље де ћи на чин:

- за пе ри од 1. ја ну ар - 30. апри л 2012. го ди на, у из но су
од 116.666,67 КМ, мје сеч но;

- за пе ри од 1. мај - 31. де цем бар 2012. го ди на, у из но су
од 154.166,67 КМ, мје сеч но”.

II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1073/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 6. став 6. За ко на о кон це си ја ма (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09)
и чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла -
да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 16. маја 2012. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ДО ДЈЕ ЛИ КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ МР КОГ

УГЉА И БЕН ТО НИ ТА НА ЛЕ ЖИ ШТУ “ЉЕ ШЉА НИ”,

ОП ШТИ НА НО ВИ ГРАД

1. При вред ном дру штву “При вред ни пре по род” д.о.о.
Ба ња Лу ка (у да љем тек сту: Кон це си о нар) до дје љу је се
кон це си ја за ко ри шће ње мр ког угља и бен то ни та на ле жи -
шту “Ље шља ни”, оп шти на Но ви Град.

2. Кон це си ја из тач ке 1. овог рје ше ња до дје љу је се на
пе ри од од 30 го ди на, ра чу на ју ћи од да на за кљу чи ва ња уго -
во ра о кон це си ји.

3. За ко ри шће ње кон це си је из тач ке 1. овог рје ше ња
Кон це си о нар се оба ве зу је на уред но пла ћа ње кон це си о не
на кна де.

Ви си на кон це си о не на кна де за пра во ко ри шће ња ми не -
рал ног ре сур са из но си 4,00% од го ди шњег бру то при хо да
оства ре ног ко ри шће њем ми не рал ног ре сур са.

Кон це си о нар је ду жан при је за кљу че ња уго во ра о кон -
це си ји упла ти ти у ко рист бу џе та Ре пу бли ке Срп ске јед но -
крат ну на кна ду за кон це си о но пра во за екс пло а та ци ју ми -
не рал ног ре сур са у из но су од 225.000,00 KМ.

4. Овла шћу је се Ми ни стар ство ин ду стри је, енер ге ти ке
и ру дар ства да са Кон це си о на ром за кљу чи уго вор о кон це -
си ји, ко јим ће се бли же уре ди ти кон це си о ни од нос.

5. Ако Кон це си о нар у ро ку од 30 да на од да на сту па ња
на сна гу овог рје ше ња не пот пи ше уго вор о кон це си ји, гу -
би сва пра ва утвр ђе на овим рје ше њем.

6. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1116/12 Предсједник
16. маја 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 4. став 1. За ко на о фи скал ним ка са ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07 и 1/11) и
чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре -
пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 3. ма ја 2012. го ди не,
д о н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИЗ МЈЕ НИ РЈЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ КО МИ СИ ЈЕ 

ЗА ФИ СКА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ

1. У Рје ше њу о име но ва њу Ко ми си је за фи ска ли за ци ју
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 115/11) у
тач ки 1. под тач ка 8) ми је ња се и гла си:

“8) Де јан Мај кић, По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске и”.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1012/12 Предсједник
3. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 10. ма ја
2012. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИЗ МЈЕ НИ РЈЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА 

ИЗ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ У ПРО ЈЕКТ НИ КО ОР ДИ НА ЦИ -

О НИ ОД БОР НА ПРО ЈЕК ТУ ПО ДР ШКЕ МРЕ ЖА МА 

СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ И ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

1. У Рје ше њу о име но ва њу чла но ва из Ре пу бли ке Срп -
ске у Про јект ни ко ор ди на ци о ни од бор на Про јек ту по др -
шке мре жа ма со ци јал не за шти те и за по шља ва ња, број:
04/1-012-2-2237/11, од 6. октобра 2011. го ди не, у тач ки 1. у
под тач ки 1) ри је чи:

“Че до Ко ва че вић, по моћ ник ми ни стра ра да и бо рач ко-ин -
ва лид ске за шти те за Ре сор ра да и за по шља ва ња” за мје њу -
ју се ри је чи ма: “Ми ра Ва сић, в.д. по моћ ника ми ни стра ра -
да и бо рач ко-ин ва лид ске за шти те за Ре сор ра да и за по шља -
ва ња”.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1069/12 Предсједник
10. маја 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чланa 114. став 9, а у ве зи са чла ном 122. За -
ко на о основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и чла на
82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 86/10 и
24/12), ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПРО ЦЕ ДУ РИ И КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ПРИ ЈЕ МА 
РАД НИ КА У РАД НИ ОД НОС У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком де фи ни шу се кри те ри ју ми, на чин
бо до ва ња кан ди да та и про це ду ра при је ма рад ни ка у основ -
ним шко ла ма (у да љем тек сту: шко ла).

Члан 2.

Шко ле вр ше при јем на став ни ка, струч них са рад ни ка,
вас пи та ча, се кре та ра и ра чу но во ђе, на осно ву кри те ри ју ма
и пре ма про це ду ри ко ја је утвр ђе на за ко ном и овим пра -
вил ни ком.

Члан 3.

Циљ утвр ђи ва ња кри те ри ју ма и про це ду ра за при јем
на став ни ка, струч них са рад ни ка, вас пи та ча, се кре та ра и
ра чу но во ђе у рад ни од нос је оси гу ра ње рав но прав но сти и
под сти ца ње јед на ких мо гућ но сти при за по шља ва њу, с ци -
љем за шти те људ ских пра ва и сло бо да утвр ђе них уста вом
и за ко ном.

II - ПРИ ЈЕМ У РАД НИ ОД НОС НА СТАВ НИ КА И
СТРУЧ НИХ СА РАД НИ КА

Члан 4.

Ди рек тор шко ле рас пи су је јав ни кон курс за по пу ну
упра жње ног рад ног мје ста на став ни ка, струч ног са рад ни -
ка, са пу ном или не пу ном сед мич ном нор мом, по сред -
ством За во да за за по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске, под усло -
вом да је при је рас пи си ва ња јав ног кон кур са по сту пио у
скла ду са чла ном 114. ст. 2. и 3. За ко на о основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (у да љем тек сту: За кон).

Члан 5.

(1) На кон рас пи си ва ња јав ног кон кур са школ ски од бор
име ну је ко ми си ју за из бор (у да љем тек сту: ко ми си ја).

(2) Ко ми си ја се са сто ји од пред сјед ни ка и два чла на.

Члан 6.

(1) На кон за кљу че ња јав ног кон кур са, ко ми си ја раз ма -
тра до ста вље не при ја ве и пре гле да до ку мен та ци ју.

(2) Ко ми си ја је ду жна да про вје ри бла го вре ме ност и
пот пу ност при ја ва, те еви ден ти ра сва ки до ста вље ни до ку -
мент и кон ста ту је да ли кан ди дат фор мал но-прав но за до во -
ља ва усло ве тра же не јав ним кон кур сом.

(3) Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве кан ди да та на
јав ни кон курс ко ми си ја не ће раз ма тра ти, већ ће их еви ден -
ти ра ти кон ста ту ју ћи да ни су до ста вље не бла го вре ме но,
као и да при ја ве на јав ни кон курс ни су пот пу не и до ни је ти
за кљу чак ко јим се при ја ва од ба цу је.

Члан 7.

Оп шти усло ви ко је кан ди да ти тре ба да ис пу ња ва ју
при ли ком при ја вљи ва ња на јав ни кон курс су:

а) да је др жа вља нин Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер -
це го ви не, што се до ка зу је увје ре њем о др жа вљан ству,

б) да је пу но ље тан, што се до ка зу је из во дом из ма тич -
не књи ге ро ђе них или ко пи јом лич не кар те и

в) да је рад но спо со бан, што се до ка зу је ље кар ским
увје ре њем ко је не мо же би ти ста ри је од шест мје се ци и ко -
је при ла же са мо онај кан ди дат ко ји бу де пр ви на ли сти, а
при је за сни ва ња рад ног од но са.

Члан 8.

По ред до ка за о ис пу ња ва њу усло ва из чла на 7. овог
пра вил ни ка кан ди да ти ко ји се при ја вљу ју на јав ни кон курс
ду жни су да до ста ве до каз о ис пу ња ва њу усло ва утвр ђе них
за ко ном и ак том о си сте ма ти за ци ји рад них мје ста, као и
оста лу до ку мен та ци ју тра же ну јав ним кон кур сом.

Члан 9.

Кри те ри ју ми за бо до ва ње при ли ком утвр ђи ва ња ли сте
кан ди да та за при јем у рад ни од нос у шко ли су:

а) ври је ме спрове де но на еви ден ци ји не за по сле них ли -
ца ко ју во ди за вод за за по шља ва ње на под руч ју је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве гдје је кан ди дат при ја вљен,

б) про сјек оцје на ко ји је кан ди дат оства рио то ком сту -
ди ра ња,

в) ре зул та ти оства ре ни на ин тер вјуу и те сту,

г) со ци јал ни ста тус и

д) ду жи на рад ног ста жа.

Члан 10.

(1) Ври је ме спрове де но на еви ден ци ји не за по сле них
ли ца, ко ју во ди за вод за за по шља ва ње на под руч ју је ди ни -
це ло кал не са мо у пра ве гдје је кан ди дат при ја вљен, бо ду је
се та ко да се за сва ка на вр ше на че ти ри мје се ца че ка ња на
по сао у струч ној спре ми тра же ној кон кур сом до дје љу је 1
бод.

(2) Мак си ма лни број бо до ва ко ји се мо же оства ри ти по
осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на је 30 бо до ва за
де сет и ви ше го ди на че ка ња на еви ден ци ји не за по сле них
ли ца.

(3) До каз о вре ме ну прове де ном на еви ден ци ји не за по -
сле них ли ца је увје ре ње или по твр да из да та од за во да за за -
по шља ва ње на под руч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве гдје
је кан ди дат при ја вљен.

Члан 11.

(1) По осно ву успје ха кан ди дат се бо ду је та ко што се
про сјеч на оцје на то ком сту ди ра ња за о кру жу је на дви је де -
ци ма ле, и по мно жи са ко е фи ци јен том четири за сту диј ко -
ји тра је че ти ри го ди не, са ко е фи ци јен том три за сту диј ко -
ји тра је три го ди не, а са ко е фи ци јен том два за сту диј ко ји
тра је дви је го ди не.

(2) Мак си ма лни број бо до ва ко ји се мо же оства ри ти по
осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на је 40 бо до ва.

(3) Про сјеч на оцје на то ком сту ди ра ња до ка зу је се увје -
ре њем из да тим од ви со ко школ ске уста но ве или до дат ком
ди пло ми.

Члан 12.

(1) Те сти ра њем се мо же оства ри ти нај ви ше четири бо -
да.

(2) Ко ми си ја тре ба да за овај дио ис пи та има при пре -
мље не тач не од го во ре на за да на пи та ња.

(3) Пи та ња за рад но мје сто на став ни ка од но се се на по -
зна ва ње стру ке и по сло ва про пи са них на став ним пла ном и
про гра мом за рад но мје сто на ко је је кан ди дат кон ку ри сао.

(4) Пи та ња за рад но мје сто струч ног са рад ни ка од но се
се на по зна ва ње стру ке и по сло ва про пи са них ак том о си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста, за рад но мје сто на ко је је
кан ди дат кон ку ри сао.

(5) Кан ди да ти има ју пра во уви да у ре зул та те оства ре не
пу тем те сти ра ња.

Члан 13.

Пи та ња за те сти ра ње из чла на 12. став 1. овог пра вил -
ни ка при пре ма струч ни ак тив шко ле.

Члан 14.

Ин тер вју има за циљ про цје ну про фе си о нал них ка рак -
те ри сти ка, ис ка за них спо соб но сти и ком пе тен ци ја кан ди -
да та ко ји је при сту пио на ин тер вју.
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Члан 15.

(1) Ин тер вју се са сто ји од шест пи та ња и сва ки члан
ко ми си је по ста вља по два пи та ња сва ком кан ди да ту.

(2) Сва ком кан ди да ту на ин тер вјуу обез би је ђе но је исто
ври је ме за пред ста вља ње.

(3) Раз го во ром са кан ди да ти ма утвр ђу је се ин те рес,
про фе си о нал ни ци ље ви, ста во ви и мо ти ва ци ја кан ди да та
за рад у шко ли.

(4) Мак си ма лни број бо до ва ко је кан ди дат мо же да
оства ри на ин тер вјуу је шест бо до ва.

Члан 16.

Кри те ри ју ми ко ји се бо ду ју на ин тер вјуу су:

а) пред зна ње о по слу,

б) вје шти на ко му ни ци ра ња и

в) ана ли тич ке спо соб но сти и до дат на зна ња, као што су
ин фор ма тич ка пи сме ност, по зна ва ње стра них је зи ка и
слич но.

Члан 17.

По осно ву со ци јал ног ста ту са кан ди дат мо же оства ри -
ти 10 бо до ва под усло вом да има рје ше ње о утвр ђе ном ста -
ту су со ци јал но угро же ног ли ца до не се но од над ле жног
цен тра за со ци јал ни рад.

Члан 18.

(1) Кан ди дат ко ји се при ја вио на кон курс за од ре ђе но
рад но мје сто у шко ли са оства ре ним рад ним ста жом у
васпит но-обра зов ном ра ду, за на вр ше не дви је го ди не рад -
ног ста жа бо ду је се са једним бо дом.

(2) Мак си ма лни број бо до ва ко је кан ди дат по осно ву
кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на мо же да оства ри је 10
бо до ва.

(3) Кан ди дат ко ји је рад ни стаж оства рио ван вас пит но-
обра зов ног ра да у шко ли, за на вр ше не че ти ри го ди не рад -
ног ста жа бо ду је се са једним бо дом.

(4) Мак сми ма лни број бо до ва ко је кан ди дат по осно ву
кри те ри ју ма из ста ва 3. овог чла на мо же да оства ри је осам
бо до ва.

(5) Мак си ма лни број бо до ва ко је кан ди дат мо же да
оства ри у скла ду са ст. 1. и 3. овог чла на из но си 10 бо до ва.

Члан 19.

(1) Под рад ним ста жом у сми слу чла на 18. став 1. овог
пра вил ни ка под ра зу ми је ва се ду жи на рад ног ста жа оства -
ре на у вас пит но-обра зов ним уста но ва ма на рад ним мје сти -
ма ко ја су од го ва ра ла струч ној спре ми и про фи лу, а ко ји се
тра жи јав ним кон кур сом на ко ји се кан ди дат при ја вљу је.

(2) До каз о оства ре ном рад ном ста жу из ста ва 1. овог
чла на је увје ре ње из да то од вас пит но-обра зов не уста но ве у
ко јој је рад ни стаж оства рен или овје ре на ко пи ја рад не
књи жи це кан ди да та.

Члан 20.

(1) Под рад ним ста жом у сми слу чла на 18. став 3. овог
пра вил ни ка под ра зу ми је ва се ду жи на рад ног ста жа оства -
ре на из ван вас пит но-обра зов не уста но ве, на кон сти ца ња
струч не спре ме и про фи ла тра же ног кон кур сом.

(2) До каз о оства ре ном рад ном ста жу из ста ва 1. овог
чла на је увје ре ње из да то од по сло дав ца код ко јег је кан ди -
дат био за по слен или овје ре на ко пи ја рад не књи жи це кан -
ди да та.

Члан 21.

(1) Увје ре ње из чла на 19. став 2. и чла на 20. став 2. овог
пра вил ни ка тре ба да са др жи по дат ке из ко јих се ја сно
види:

а) вр ста по сла,

б) сте пен струч не спре ме и

в) ду жи на оства ре ног рад ног ста жа по вр ста ма по сла.

(2) Уко ли ко је кан ди дат ра дио с не пу ним рад ним вре -
ме ном, то рад но ври је ме је по треб но пре ра чу на ти у пу но
рад но ври је ме.

III - ПРИ ЈЕМ У РАД НИ ОД НОС СЕ КРЕ ТА РА 
И РА ЧУ НО ВО ЂЕ

Члан 22.

(1) На кон рас пи си ва ња кон кур са за по пу ну рад ног мје -
ста се кре та ра и ра чу но во ђе, школ ски од бор име ну је ко ми -
си ју за из бор.

(2) Ко ми си ја се са сто ји од пред сјед ни ка и два чла на.

Члан 23.

(1) Кри те ри ју ми и про це ду ра про пи са на овим пра вил -
ни ком при мје њи ва ће се и при ли ком при је ма у рад ни од нос
се кре та ра и ра чу но во ђе шко ле.

(2) У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на бо до ва ње по
осно ву кри те ри ју ма про пи са ног чла ном 9. тач ка в) овог
пра вил ни ка ће се вр ши ти са мо на осно ву ин тер вјуа.

Члан 24.

(1) Kандидат ко ји се при ја вио на кон курс за по пу ну
рад ног мје ста се кре та ра или ра чу но во ђе у шко ли за сва ку
на вр ше ну пу ну го ди ну рад ног ста жа до би ја један бод.

(2) Мак си ма лни број бо до ва ко ји се мо же оства ри ти за
де сет и ви ше пу них го ди на рад ног ста жа из но си 10 бо до ва.

IV - ПРО ЦЕ ДУ РА ПРИ ЈЕ МА У РАД НИ ОД НОС

Члан 25.

(1) На кон за кљу че ња кон кур са ко ми си ја је ду жна да са -
чи ни и пред ло жи ди рек то ру ранг-ли сту кан ди да та ко ји
испу ња ва ју усло ве кон кур са.

(2) Ко ми си ја са чи ња ва ранг-ли сту кан ди да та ко ји ис пу -
ња ва ју усло ве кон кур са, на осно ву кри те ри ју ма утвр ђе них
за ко ном и овим пра вил ни ком.

Члан 26.

(1) О свом ра ду ко ми си ја во ди за пи сник ко ји пот пи су ју
сви чла но ви ко ми си је.

(2) За пи сник са др жи:

а) по дат ке о кан ди да ту,

б) број бо до ва ко је је кан ди дат оства рио по осно ву кри -
те ри ју ма утвр ђе них овим пра вил ни ком и

в) ранг-ли сту кан ди да та ко ји ис пу ња ва ју усло ве кон -
кур са.

Члан 27.

(1) Ди рек тор је на осно ву до ста вље не ранг-ли сте из
чла на 25. став 2. овог пра вил ни ка ду жан да при ми у рад ни
од нос пр вог кан ди да та са ли сте.

(2) Уко ли ко кан ди дат ко ји је пр ви на ли сти не при хва -
ти по ну ђе но рад но мје сто, ко ми си ја пред ла же ди рек то ру
да до не се рје ше ње о при је му у рад ни од нос сље де ћег кан -
ди да та са ранг-ли сте.

Члан 28.

(1) Уко ли ко два или ви ше кан ди да та има ју јед нак број
бо до ва, пред ност има ју кан ди да ти пре ма сље де ћем ре ду:

а) кан ди дат ко ји има рје ше ње о при зна ва њу ста ту са
бор ца у скла ду са за кон ским про пи си ма ко ји ма се ре гу ли -
шу пра ва бо ра ца, вој них ин ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих
бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре пу бли ке Срп ске,

б) кан ди дат ко ји има рје ше ње о при зна ва њу ста ту са
рат ног вој ног ин ва ли да у скла ду са за кон ским про пи си ма
ко ји ма се ре гу ли шу пра ва бо ра ца, вој них ин ва ли да и по ро -
ди ца по ги ну лих бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре -
пу бли ке Срп ске и

в) кан ди дат ко ји има рје ше ње о при зна ва њу ста ту са
чла на по ро ди це по ги ну лих бо ра ца у скла ду са за кон ским
про пи си ма ко ји ма се ре гу ли шу пра ва бо ра ца, вој них ин ва -
ли да и по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин -
ског ра та Ре пу бли ке Срп ске.
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(2) У слу ча је ви ма из ста ва 1. тач ка а) овог чла на, одно-
сно уко ли ко се на кон курс при ја ве бор ци из ви ше ка те го ри -
ја, пред ност има бо рац ви ше ка те го ри је, с тим да у окви ру
исте ка те го ри је пред ност има бо рац са ду жим вре ме ном
ан га жо ва ња у ору жа ним сна га ма.

Члан 29.

У слу ча ју да кан ди да ти има ју јед нак број бо до ва, а да
ме ђу њи ма не ма кан ди да та ко ји има рје ше ње из чла на 28.
овог пра вил ни ка, пред ност има ју кан ди да ти пре ма сље де -
ћем ре ду:

а) кан ди дат ко ји је то ком сту ди ра ња оства рио ве ћи про -
сјек оцје на,

б) кан ди дат ко ји је оства рио ве ћи број бо до ва по осно -
ву вре ме на спрове де ног на еви ден ци ји не за по сле них ли ца,

в) кан ди дат ко ји је оства рио ве ћи број бо до ва по осно -
ву со ци јал ног ста ту са,

г) кан ди дат ко ји је оства рио ве ћи број бо до ва по осно -
ву рад ног ста жа и

д) кан ди дат ко ји је оства рио ве ћи број бо до ва на осно -
ву ин тер вјуа и те ста.

Члан 30.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.041/020-1023/11 
27. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

1102

На осно ву чланa 76. став 13, а у ве зи са чла ном 89. За -
ко на о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 74/08, 106/09 и 104/11) и чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и
24/12), ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПРО ЦЕ ДУ РИ И КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ПРИ ЈЕ МА 

РАД НИ КА У РАД НИ ОД НОС У СРЕД ЊОЈ ШКО ЛИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се кри те ри ју ми, на чин
бо до ва ња кан ди да та и про це ду ра при је ма рад ни ка у сред -
њим шко ла ма (у да љем тек сту: шко ла).

Члан 2.

Шко ле су оба ве зне вр ши ти при јем на став ни ка, струч -
них са рад ни ка, се кре та ра и ра чу но во ђа по про це ду ри и на
осно ву кри те ри ју ма про пи са них за ко ном и овим пра вил ни -
ком.

Члан 3.

Циљ утвр ђи ва ња кри те ри ју ма и про це ду ра за при јем
на став ни ка, струч них са рад ни ка, се кре та ра и ра чу но во ђа у
рад ни од нос је оси гу ра ње рав но прав но сти и под сти ца ње
јед на ких мо гућ но сти при за по шља ва њу, с ци љем за шти те
људ ских пра ва и сло бо да утвр ђе них уста вом и за ко ном.

II - ПРИ ЈЕМ У РАД НИ ОД НОС НА СТАВ НИ КА И
СТРУЧ НИХ СА РАД НИ КА

Члан 4.

Ди рек тор шко ле рас пи су је јав ни кон курс за по пу ну
упра жње ног рад ног мје ста на став ни ка, струч ног са рад ни -
ка, са пу ном или не пу ном сед мич ном нор мом, по сред -
ством За во да за за по шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске, под усло -
вом да је при је рас пи си ва ња јав ног кон кур са по сту пио у
скла ду са чла ном 76. став 3. За ко на о сред њем обра зо ва њу
и вас пи та њу (у да љем тек сту: За кон).

Члан 5.

(1) На кон рас пи си ва ња јав ног кон кур са, школ ски од бор
име ну је ко ми си ју за из бор (у да љем тек сту: ко ми си ја).

(2) Ко ми си ја се са сто ји од пред сјед ни ка и два чла на.

Члан 6.

(1) На кон за кљу че ња јав ног кон кур са, ко ми си ја раз ма -
тра до ста вље не при ја ве и пре гле да до ку мен та ци ју.

(2) Ко ми си ја је ду жна про вје ри ти бла го вре ме ност и
пот пу ност при ја ва кан ди да та, те еви ден ти ра ти сва ки до -
ста вље ни до ку мент и кон ста то ва ти да ли кан ди дат фор мал -
но-прав но за до во ља ва усло ве тра же не јав ним кон кур сом.

(3) Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве кан ди да та на
јав ни кон курс ко ми си ја не раз ма тра, већ их еви ден ти ра,
кон ста ту ју ћи да ни су до ста вље не бла го вре ме но или да
при ја ве на јав ни кон курс ни су пот пу не и до но си за кљу чак
ко јим се при ја ва од ба цу је.

Члан 7.

Оп шти усло ви ко је кан ди дат тре ба да ис пу ња ва при ли -
ком при ја вљи ва ња на јав ни кон курс су:

а) да је др жа вља нин Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер -
це го ви не, што се до ка зу је увје ре њем о др жа вљан ству,

б) да је пу но ље тан, што се до ка зу је из во дом из ма тич -
не књи ге ро ђе них или ко пи јом лич не кар те и

в) да је рад но спо со бан, што се до ка зу је ље кар ским
увје ре њем, ко је не мо же би ти ста ри је од шест мје се ци и ко -
је при ла же са мо онај кан ди дат ко ји бу де пр ви на ли сти, а
при је за сни ва ња рад ног од но са.

Члан 8.

По ред до ка за о ис пу ња ва њу усло ва из чла на 7. овог
пра вил ни ка, кан ди да ти ко ји се при ја вљу ју на јав ни кон -
курс ду жни су да до ста ве до каз о ис пу ња ва њу усло ва утвр -
ђе них за ко ном и ак том о си сте ма ти за ци ји рад них мје ста,
као и оста лу до ку мен та ци ју тра же ну јав ним кон кур сом.

Члан 9.

Кри те ри ју ми за бо до ва ње при ли ком утвр ђи ва ња ли сте
кан ди да та за при јем у рад ни од нос у шко ли су:

а) ври је ме спрове де но на еви ден ци ји не за по сле них ли -
ца ко ју во ди за вод за за по шља ва ње на под руч ју је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве гдје је кан ди дат при ја вљен,

б) про сјек оцје на ко ји је кан ди дат оства рио то ком сту -
ди ра ња,

в) ре зул та ти оства ре ни на ин тер вјуу и те сти ра њу,

г) со ци јал ни ста тус и

д) ду жи на рад ног ста жа.

Члан 10.

(1) Ври је ме спрове де но на еви ден ци ји не за по сле них
ли ца, ко ју во ди за вод за за по шља ва ње на под руч ју је ди ни -
це ло кал не са мо у пра ве гдје је кан ди дат при ја вљен, бо ду је
се на на чин да се за сва ка на вр ше на че ти ри мје се ца че ка ња
на по сао у струч ној спре ми тра же ној кон кур сом до дје љу је
један (1) бод.

(2) Мак си ма лан број бо до ва ко ји се мо же оства ри ти на
осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на је 30 бо до ва за
де сет и ви ше го ди на че ка ња на еви ден ци ји не за по сле них
ли ца.

(3) До каз о вре ме ну спрове де ном на еви ден ци ји не за -
по сле них ли ца је увје ре ње или по твр да ко ју из да је за вод за
за по шља ва ње на под руч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
гдје је кан ди дат при ја вљен.

Члан 11.

(1) На осно ву успје ха оства ре ног то ком сту ди ра ња,
кан ди дат се бо ду је та ко што се про сјеч на оцје на то ком сту -
ди ра ња за о кру жу је на дви је де ци ма ле и по мно жи ко е фи ци -
јен том 4.

(2) Мак си ма лан број бо до ва ко ји се мо же оства ри ти на
осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на је 40 бо до ва.
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(3) Про сјеч на оцје на то ком сту ди ра ња до ка зу је се увје -
ре њем ко је из да је ви со ко школ ска уста но ва или је до да так
ди пло ми.

Члан 12.

(1) Те сти ра њем се мо гу оства ри ти нај ви ше четири (4)
бо да.

(2) Ко ми си ја тре ба за овај дио ис пи та има ти при пре -
мље не тач не од го во ре на за да на пи та ња у те сту.

(3) Пи та ња за рад но мје сто на став ни ка од но се се на по -
зна ва ње стру ке и по сло ва про пи са них на став ним пла ном и
про гра мом за рад но мје сто на ко је је кан ди дат кон ку ри сао.

(4) Пи та ња за рад но мје сто струч ног са рад ни ка од но се
се на по зна ва ње стру ке и по сло ва про пи са них ак том о си -
сте ма ти за ци ји рад них мје ста за рад но мје сто на ко је је кан -
ди дат кон ку ри сао.

(5) Кан ди да ти има ју пра во уви да у ре зул та те оства ре не
пу тем те сти ра ња.

Члан 13.

Пи та ња за те сти ра ње из чла на 12. став 1. овог пра вил -
ни ка при пре ма струч ни ак тив шко ле.

Члан 14.

Ин тер вју има за циљ про цје ну про фе си о нал них ка рак -
те ри сти ка, ис ка за них спо соб но сти и ком пе тен ци ја кан ди -
да та.

Члан 15.

(1) Ин тер вју се са сто ји од шест пи та ња и сва ки члан
ко ми си је по ста вља по два пи та ња кан ди да ту.

(2) Сви кан ди да ти на ин тер вјуу има ју јед на ко ври је ме
за пред ста вља ње.

(3) Кроз раз го вор са кан ди да ти ма утвр ђу ју се ин те рес,
про фе си о нал ни ци ље ви, ста во ви и мо ти ва ци ја кан ди да та
за рад у шко ли.

(4) Мак си ма лан број бо до ва ко је кан ди дат мо же оства -
ри ти на осно ву ин тер вјуа је шест (6) бо до ва.

Члан 16.

Кри те ри ју ми ко ји се бо ду ју на ин тер вјуу су:

а) пред зна ње о по слу,

б) вје шти на ко му ни ци ра ња и

в) ана ли тич ке спо соб но сти и до дат на зна ња, као што су
ин фор ма тич ка пи сме ност, по зна ва ње стра них је зи ка и
слич но.

Члан 17.

На осно ву со ци јал ног ста ту са, кан ди дат мо же оства ри -
ти 10 бо до ва, под усло вом да има рје ше ње о утвр ђе ном ста -
ту су со ци јал но угро же ног ли ца, до не се но од над ле жног
цен тра за со ци јал ни рад.

Члан 18.

(1) Кан ди дат са оства ре ним рад ним ста жом у обра зов -
но-вас пит ном ра ду за на вр ше не дви је го ди не рад ног ста жа
бо ду је се једним (1) бо дом.

(2) Мак сми ма лан број бо до ва ко је кан ди дат на осно ву
кри те ри ју ма из ста ва 1. овог чла на мо же оства ри ти је 10
бо до ва.

(3) Кан ди дат са оства ре ним рад ним ста жом ван обра -
зов но-вас пит ног ра да у шко ли за на вр ше не че ти ри го ди не
рад ног ста жа бо ду је се једним (1) бо дом.

(4) Мак сми ма лан број бо до ва ко је кан ди дат на осно ву
кри те ри ју ма из ста ва 3. овог чла на мо же оства ри ти је осам
(8) бо до ва.

(5) Мак си ма лан број бо до ва ко ји се мо же оства ри ти у
скла ду са ст. 1. и 3. овог чла на из но си 10 бо до ва.

Члан 19.

(1) Под рад ним ста жом у сми слу чла на 18. став 1. овог
пра вил ни ка под ра зу ми је ва се ду жи на рад ног ста жа оства -
ре на у обра зов но-вас пит ним уста но ва ма на рад ним мје сти -

ма ко ја су од го ва ра ла струч ној спре ми и про фи лу, а ко ји се
тра жи јав ним кон кур сом на ко ји се кан ди дат при ја вљу је.

(2) До каз о оства ре ном рад ном ста жу из ста ва 1. овог
чла на је увје ре ње из да то од стра не обра зов но-вас пит не
уста но ве у ко јој је стаж оства рен или овје ре на фо то-ко пи -
ја рад не књи жи це кан ди да та.

Члан 20.

(1) Под рад ним ста жом у сми слу чла на 18. став 3. овог
пра вил ни ка под ра зу ми је ва се ду жи на рад ног ста жа оства -
ре ног из ван обра зов но-вас пит не уста но ве, на кон сти ца ња
струч не спре ме и про фи ла тра же ног кон кур сом.

(2) До каз о оства ре ном рад ном ста жу из ста ва 1. овог
чла на је увје ре ње из да то од стра не по сло дав ца код ко јег је
кан ди дат био за по слен или овје ре на фо то-ко пи ја рад не
књи жи це кан ди да та.

Члан 21.

(1) Увје ре ње из чла на 19. став 2. и чла на 20. став 2. овог
пра вил ни ка тре ба да са др жи по дат ке из ко јих се ја сно ви -
ди:

а) вр ста по сла,

б) сте пен струч не спре ме и

в) ду жи на оства ре ног рад ног ста жа по вр ста ма по сла.

(2) Уко ли ко је кан ди дат ра дио с не пу ним рад ним вре -
ме ном, то рад но ври је ме је по треб но пре ра чу на ти у пу но
рад но ври је ме.

III - ПРИ ЈЕМ У РАД НИ ОД НОС СЕ КРЕ ТА РА 

И РА ЧУ НО ВО ЂЕ

Члан 22.

(1) На кон рас пи си ва ња кон кур са за по пу ну рад ног мје -
ста се кре та ра и ра чу но во ђе, школ ски од бор име ну је ко ми -
си ју за из бор.

(2) Ко ми си ја се са сто ји од пред сјед ни ка и два чла на.

Члан 23.

(1) Кри те ри ју ми и про це ду ре про пи са не овим пра вил -
ни ком при мје њу ју се и при ли ком при је ма у рад ни од нос и
се кре та ра и ра чу но во ђе шко ле.

(2) У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на бо до ва ње на
осно ву кри те ри ју ма про пи са них чла ном 9. тач ка в) овог
пра вил ни ка вр ши се са мо на осно ву ин тер вјуа.

Члан 24.

(1) Kандидат ко ји се при ја вио на кон курс за по пу ну
рад ног мје ста се кре та ра или ра чу но во ђе у шко ли за сва ку
на вр ше ну пу ну го ди ну рад ног ста жа до би ја један (1) бод.

(2) Мак си ма лан број бо до ва ко ји се мо же оства ри ти за
де сет и ви ше пу них го ди на рад ног ста жа је 10 бо до ва.

IV - ПРО ЦЕ ДУ РА ПРИ ЈЕ МА У РАД НИ ОД НОС

Члан 25.

(1) На кон за кљу че ња кон кур са, ко ми си ја је ду жна да
са чи ни и пред ло жи ди рек то ру ранг-ли сту кан ди да та ко ји
ис пу ња ва ју усло ве кон кур са.

(2) Ранг-ли сту кан ди да та ко ји ис пу ња ва ју усло ве кон -
кур са ко ми си ја са чи ња ва на осно ву кри те ри ју ма утвр ђе них
за ко ном и овим пра вил ни ком.

Члан 26.

(1) О свом ра ду ко ми си ја во ди за пи сник, ко ји пот пи су -
ју сви чла но ви ко ми си је.

(2) За пи сник са др жи:

а) по дат ке о кан ди да ту,

б) број бо до ва ко је је кан ди дат оства рио на осно ву кри -
те ри ју ма утвр ђе них овим пра вил ни ком и

в) ранг-ли сту кан ди да та ко ји ис пу ња ва ју усло ве кон -
кур са.
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Члан 27.

(1) Ди рек тор је на осно ву до ста вље не ранг-ли сте из
чла на 25. став 2. овог пра вил ни ка ду жан при ми ти у рад ни
од нос пр вог кан ди да та са ли сте.

(2) Уко ли ко кан ди дат ко ји је пр ви на ли сти не при хва -
ти по ну ђе но рад но мје сто, ко ми си ја пред ла же ди рек то ру
да до не се рје ше ње о при је му у рад ни од нос сље де ћег кан -
ди да та са ранг-ли сте.

Члан 28.

(1) Уко ли ко два или ви ше кан ди да та има ју јед нак број
бо до ва, пред ност има ју кан ди да ти пре ма сље де ћем ре до -
сли је ду:

а) кан ди дат ко ји има рје ше ње о при зна ва њу ста ту са
бор ца у скла ду са за кон ским про пи си ма ко ји ма се ре гу ли -
шу пра ва бо ра ца, вој них ин ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих
бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре пу бли ке Срп ске,

б) кан ди дат ко ји има рје ше ње о при зна ва њу ста ту са
рат ног вој ног ин ва ли да у скла ду са за кон ским про пи си ма
ко ји ма се ре гу ли шу пра ва бо ра ца, вој них ин ва ли да и по ро -
ди ца по ги ну лих бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин ског ра та Ре -
пу бли ке Срп ске,

в) кан ди дат ко ји има рје ше ње о при зна ва њу ста ту са
чла на по ро ди це по ги ну лих бо ра ца у скла ду са за кон ским
про пи си ма ко ји ма се ре гу ли шу пра ва бо ра ца, вој них ин ва -
ли да и по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца Од брам бе но-отаџ бин -
ског ра та Ре пу бли ке Срп ске.

(2) У слу ча ју из ста ва 1. тач ка а) овог чла на, односно
уко ли ко се на кон курс при ја ве бор ци из ви ше ка те го ри ја,
пред ност има бо рац ви ше ка те го ри је, а у окви ру исте ка те -
го ри је пред ност има бо рац са ду жим вре ме ном ан га жо ва -
ња у ору жа ним сна га ма.

Члан 29.

У слу ча ју да кан ди да ти има ју јед нак број бо до ва, а да
ме ђу њи ма не ма кан ди да та ко ји има рје ше ње из чла на 28.
овог пра вил ни ка, пред ност има ју кан ди да ти пре ма сље де -
ћем ре до сли је ду:

а) кан ди дат ко ји је то ком сту ди ја оства рио ве ћи про сјек
оцје на,

б) кан ди дат ко ји је оства рио ве ћи број бо до ва на осно -
ву вре ме на прове де ног на еви ден ци ји не за по сле них ли ца,

в) кан ди дат ко ји је оства рио ве ћи број бо до ва на осно -
ву со ци јал ног ста тут са,

г) кан ди дат ко ји је оства рио ве ћи број бо до ва на осно -
ву рад ног ста жа,

д) кан ди дат ко ји је оства рио ве ћи број бо до ва на осно -
ву ин тер вјуа и те ста.

Члан 30.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.041/020-1023-4/11 
27. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

1103

На осно ву чла на 72. став 2. За ко на о основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08, 71/09 и 104/11) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар про свје те и кул -
ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ БО РУ И ПРО ГЛА ШЕ ЊУ УЧЕ НИ КА 
ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се кри те ри ју ми, на чин
из бо ра и по сту пак про гла ше ња уче ни ка ге не ра ци је у

основ ној шко ли (у да љем тек сту: шко ла), основ ној му зич -
кој шко ли (у да љем тек сту: му зич ка шко ла), те из бор и про -
гла ше ње нај бо љег уче ни ка у спе ци јал ној основ ној шко ли.

Члан 2.

(1) За уче ни ка ге не ра ци је у шко ли би ра се уче ник де ве -
тог раз ре да шко ле ко ји је то ком цје ло куп ног основ ног
обра зо ва ња и вас пи та ња у сво јој ге не ра ци ји имао од ли чан
оп шти успјех у уче њу и оства ре на по стиг ну ћа у ван на став -
ним и/или ван школ ским ак тив но сти ма, као и при мјер но
вла да ње то ком цје ло куп ног основ ног обра зо ва ња и вас пи -
та ња.

(2) У му зич кој шко ли за уче ни ка ге не ра ци је би ра се
уче ник ше стог раз ре да му зич ке шко ле ко ји је то ком цје ло -
куп ног основ ног му зич ког обра зо ва ња и вас пи та ња у сво -
јој ге не ра ци ји имао од ли чан оп шти успјех у уче њу и оства -
ре на по стиг ну ћа у ван на став ним и/или ван школ ским ак -
тив но сти ма, као и при мјер но вла да ње то ком цје ло куп ног
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња.

(3) У спе ци јал ној основ ној шко ли би ра се и про гла ша -
ва нај бо љи уче ник де ве тог раз ре да у скла ду са кри те ри ју -
ми ма спе ци фич ним за сва ку спе ци јал ну основ ну шко лу
утвр ђе ним у њи хо вим оп штим ак ти ма.

Члан 3.

(1) При је длог кан ди да та за уче ни ка ге не ра ци је у шко ли
мо же да ти одје љен ски стар је ши на, одје љен ска за јед ни ца
уче ни ка, одје љен ско ви је ће шко ле, раз ред но ви је ће шко ле,
са вјет ро ди те ља и са вјет уче ни ка шко ле (у да љем тек сту:
пред ла гач).

(2) У му зич кој шко ли при је длог за уче ни ка ге не ра ци је
мо же да ти пред мет ни на став ник, на став нич ко ви је ће, са -
вјет уче ни ка и са вјет ро ди те ља (у да љем тек сту: пред ла -
гач).

Члан 4.

(1) Пред ла гач до ста вља при је длог за уче ни ка ге не ра ци -
је Ко ми си ји за об ра ду при је дло га (у да љем тек сту: Ко ми си -
ја), нај ка сни је до 15. ма ја те ку ће школ ске го ди не.

(2) Ди рек тор шко ле име ну је Ко ми си ју.

(3) Ко ми си ја у шко ли има пет чла но ва, од ко јих по јед -
ног чла на пред ла жу:

а) одје љен ско ви је ће,

б) са вјет ро ди те ља,

в) са вјет уче ни ка и

г) на став нич ко ви је ће.

(4) Пе ти члан Ко ми си је у шко ли је школ ски пе да гог.

(5) Ко ми си ја у му зич кој шко ли има пет чла но ва, од ко -
јих по јед ног чла на пред ла жу:

а) ак тив од сје ка,

б) са вјет ро ди те ља,

в) са вјет уче ни ка и

г) на став нич ко ви је ће.

(6) Пе ти члан Ко ми си је у му зич кој шко ли је школ ски
пе да гог.

(7) За чла на Ко ми си је не мо гу би ти иза бра ни: одје љен -
ске стар је ши не за вр шног раз ре да, на став ни ци раз ред не на -
ста ве ко ји су во ди ли ге не ра ци ју за вр шног раз ре да, ро ди -
тељ чи је је ди је те кан ди дат за уче ни ка ге не ра ци је, као и
уче ник пред ло жен за уче ни ка ге не ра ци је.

(8) Ко ми си ја ра ди у пу ном са ста ву.

(9) Ко ми си ја о свом ра ду во ди за пи сник.

Члан 5.

(1) Ко ми си ја је ду жна да оба ви је сти све уче ни ке предло -
же не за уче ни ка ге не ра ци је да до ста ве по треб ну до ку мен та -
ци ју ко јом до ка зу ју по стиг ну ти успјех и по стиг ну ћа.

(2) Уче ник из ста ва 1. овог чла на ду жан је да до ста ви
Ко ми си ји по треб ну до ку мен та ци ју у скла ду са овим пра -
вил ни ком, до 20. ма ја те ку ће школ ске го ди не.
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(3) Не пот пу на и не бла го вре ме на до ку мен та ци ја не ће се
узе ти у раз ма тра ње.

(4) На кон при ку пља ња до ку мен та ци је и ње не про вје ре,
Ко ми си ја утвр ђу је број бо до ва по је ди нач но за сва ког кан -
ди да та пред ло же ног за уче ни ка ге не ра ци је, а на осно ву
кри те ри ју ма про пи са них чла ном 6. овог пра вил ни ка.

(5) На кон утвр ђи ва ња бро ја бо до ва, Ко ми си ја са чи ња ва
ранг-ли сту кан ди да та пред ло же них за уче ни ке ге не ра ци је,
ко ју до ста вља ди рек то ру шко ле.

(6) Ди рек тор шко ле до но си од лу ку о из бо ру уче ни ка
ге не ра ци је на осно ву ранг-ли сте кан ди да та из ста ва 5. овог
чла на.

(7) Од лу ка о из бо ру уче ни ка ге не ра ци је и ранг-ли ста
кан ди да та об ја вљу је се на огла сној та бли шко ле, нај ка сни -
је до 25. ма ја те ку ће школ ске го ди не.

Члан 6.

(1) У по ступ ку пред ла га ња и из бо ра уче ни ка ге не ра ци -
је у шко ли бодују се:

а) оп шти успјех у уче њу то ком шко ло ва ња,

б) ре зул та ти на так ми че њи ма из на став них пред ме та,

в) ре зул та ти на так ми че њи ма у ван на став ним ак тив но -
сти ма,

г) ре зул та ти на так ми че њи ма у ван школ ским ак тив но -
сти ма,

д) ру ко во ђе ње одје љен ском за јед ни цом,

ђ) ру ко во ђе ње са вје том уче ни ка и

е) гла со ви на став нич ког ви је ћа.

(2) У по ступ ку пред ла га ња и из бо ра уче ни ка ге не ра ци -
је у му зич кој шко ли бо ду ју се:

а) оп шти успјех у уче њу то ком шко ло ва ња,

б) осво је не на гра де на так ми че њи ма из глав ног пред -
ме та,

в) број јав них на сту па на ин тер ним ча со ви ма, го ди -
шњим кон цер ти ма му зич ке шко ле (у окви ру му зич ке шко -
ле),

г) број јав них на сту па ван му зич ке шко ле, као со ли -
стич ки кон церт или дио ре си та ла,

д) ан га жо ва ност уче ни ка у хо ру, ор ке стру и ан сам бли -
ма,

ђ) ру ко во ђе ње одје љен ском за јед ни цом,

е) ру ко во ђе ње са вје том уче ни ка и

ж) гла со ви на став нич ког ви је ћа.

Члан 7.

Оп шти успјех у уче њу то ком шко ло ва ња вред ну је се
та ко што се про сјеч ној оцје ни оп штег успје ха за сва ки
разред, ко ја је ис ка за на број ча но, по чевши од про сјеч не
оцје не 4,5, ко ја се вред ну је са 20 бо до ва, до да је по 0,1 бод
на сва ком уве ћа њу про сјеч не оцје не од 0,01.

Члан 8.

(1) Ре зул та ти по стиг ну ти на так ми че њи ма из на став -
них пред ме та то ком сва ке го ди не вред ну ју се та ко што се
са би ра ју сви ре зул та ти оства ре ни на свим ни во и ма так ми -
че ња на осно ву сље де ћег:

а) так ми че ње на школ ском ни воу:

1) пр во мје сто - три бо да,

2) дру го мје сто - два бо да,

3) тре ће мје сто - је дан бод;

б) так ми че ње на оп штин ском ни воу:

1) пр во мје сто - шест бо до ва,

2) дру го мје сто - пет бо до ва,

3) тре ће мје сто - че ти ри бо да,

4) че твр то мје сто - три бо да,

5) пе то мје сто - два бо да,

6) уче шће - је дан бод;

в) так ми че ње на ре ги о нал ном ни воу:

1) пр во мје сто - осам бо до ва,

2) дру го мје сто - се дам бо до ва,

3) тре ће мје сто - шест бо до ва,

4) че твр то мје сто - пет бо до ва,

5) пе то мје сто - че ти ри бо да,

6) уче шће - три бо да;

г) так ми че ње на ре пу блич ком ни воу:

1) пр во мје сто - де сет бо до ва,

2) дру го мје сто - де вет бо до ва,

3) тре ће мје сто - осам бо до ва,

4) че твр то мје сто - се дам бо до ва,

5) пе то мје сто - шест бо до ва,

6) уче шће - пет бо до ва;

д) так ми че ње на ни воу Бо сне и Хер це го ви не:

1) пр во мје сто - 12 бо до ва,

2) дру го мје сто - 11 бо до ва,

3) тре ће мје сто - де сет бо до ва,

4) че твр то мје сто - де вет бо до ва,

5) пе то мје сто - осам бо до ва,

6) уче шће - се дам бо до ва;

ђ) олим пи ја да:

1) пр во мје сто - 14 бо до ва,

2) дру го мје сто - 13 бо до ва,

3) тре ће мје сто - 12 бо до ва,

4) че твр то мје сто - 11 бо до ва,

5) пе то мје сто - де сет бо до ва,

6) уче шће - де вет бо до ва.

(2) У му зич кој шко ли осво је не на гра де на так ми че њи -
ма из глав ног пред ме та то ком сва ке го ди не вред ну ју се та -
ко што се са би ра ју сви ре зул та ти оства ре ни на свим ни во -
и ма так ми че ња на осно ву сље де ћег:

а) так ми че ње на ре пу блич ком ни воу:

1) спе ци јал на на гра да - 12 бо до ва,

2) пр во мје сто - де сет бо до ва,

3) дру го мје сто - де вет бо до ва,

4) тре ће мје сто - осам бо до ва;

б) так ми че ње на ни воу Бо сне и Хер це го ви не:

1) спе ци јал на на гра да - 14 бо до ва,

2) пр во мје сто - 12 бо до ва,

3) дру го мје сто - де сет бо до ва,

4) тре ће мје сто - де вет бо до ва;

в) ин тер на ци о нал но так ми че ње:

1) спе ци јал на на гра да - 16 бо до ва,

2) пр во мје сто - 14 бо до ва,

3) дру го мје сто - 13 бо до ва,

4) тре ће мје сто - 12 бо до ва,

5) уче шће - де сет бо до ва.

Члан 9.

На ре дов ним го ди шњим так ми че њи ма у ван на став ним
ак тив но сти ма по ка лен да ру Ре пу блич ког пе да го шког за во -
да вред ну ју се ре зул та ти по стиг ну ти то ком сва ке го ди не
шко ло ва ња, и то:

а) так ми че ње на школ ском ни воу:

1) пр во мје сто - три бо да,

2) дру го мје сто - два бо да,

3) тре ће мје сто - је дан бод,

4) уче шће - 0,5 бо до ва;
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б) так ми че ње на оп штин ском ни воу:

1) пр во мје сто - че ти ри бо да,

2) дру го мје сто - три бо да,

3) тре ће мје сто - два бо да,

4) уче шће - је дан бод;

в) так ми че ње на ре ги о нал ном ни воу:

1) пр во мје сто - пет бо до ва,

2) дру го мје сто - че ти ри бо да,

3) тре ће мје сто - три бо да,

4) уче шће - два бо да;

г) так ми че ње на ре пу блич ком ни воу:

1) пр во мје сто - шест бо до ва,

2) дру го мје сто - пет бо до ва,

3) тре ће мје сто - че ти ри бо да,

4) уче шће - три бо да;

д) так ми че ње на ни воу Бо сне и Хер це го ви не:

1) пр во мје сто - се дам бо до ва,

2) дру го мје сто - шест бо до ва,

3) тре ће мје сто - пет бо до ва,

4) уче шће - че ти ри бо да;

ђ) олим пи ја да:

1) пр во мје сто - де вет бо до ва,

2) дру го мје сто - осам бо до ва,

3) тре ће мје сто - се дам бо до ва,

4) уче шће - шест бо до ва.

Члан 10.

Бо до ве по осно ву уче шћа на так ми че њи ма про пи са не
чл. 8. и 9. овог пра вил ни ка мо гу оства ри ти са мо они уче -
ни ци ко ји су уче ство ва ли на так ми че њи ма, а ни су оства ри -
ли бо до ве про пи са не за осво је на мје ста на так ми че њи ма
ко ја су утвр ђе на у на ве де ним чла но ви ма.

Члан 11.

За ре зул та те по стиг ну те на так ми че њи ма у ван школ -
ским ак тив но сти ма бо ду је се нај вред ни ји ре зул тат уче ни -
ка оства рен у че ти ри по сљед ње го ди не са три бо да по го -
ди ни.

Члан 12.

(1) Уко ли ко се одр жа ва екип но так ми че ње за на став не
пред ме те, кан ди да ту ко ји је био члан те еки пе при па да
30% бо до ва од бо до ва пред ви ђе них за по је ди нач ни пла -
сман.

(2) Уко ли ко се одр жа ва екип но так ми че ње из ван на -
став них ак тив но сти, кан ди да ту ко ји је био члан те еки пе
при па да 20% бо до ва од бо до ва пред ви ђе них за по је ди на -
чан пла сман.

Члан 13.

(1) Кан ди да ту за уче ни ка ге не ра ци је до дје љу је се је дан
бод за сва ку го ди ну ру ко во ђе ња одје љен ском за јед ни цом.

(2) Кан ди да ту за уче ни ка ге не ра ци је до дје љу је се је дан
бод за сва ку го ди ну ру ко во ђе ња са вје том уче ни ка.

Члан 14.

(1) За сва ки јав ни на ступ на ин тер ном ча су и го ди шњем
кон цер ту му зич ке шко ле кан ди да ту за уче ни ка ге не ра ци је
до дје љу је се је дан бод.

(2) За сва ки јав ни на ступ ван му зич ке шко ле кан ди да ту
за уче ни ка ге не ра ци је ко ји, из во де ћи со ли стич ки кон церт
или дио ре си та ла пред ста вља шко лу, до дје љу ју се че ти ри
бо да.

(3) За ан га жо ва ност уче ни ка у хо ру, ор ке стру и ан сам -
бли ма кан ди да ту за уче ни ка ге не ра ци је до дје љу ју се:

а) три бо да ако је ан га жо ван као со ли ста и

б) је дан бод ако је ан га жо ван као члан хо ра, ор ке стра,
ан сам бла.

Члан 15.

На став нич ко ви је ће тај ним гла са њем гла са за пред ло -
же не кан ди да те за уче ни ке ге не ра ци је, с тим што онај уче -
ник ко ји до би је нај ве ћи број гла со ва на став нич ког ви је ћа
до би ја три бо да, дру ги по бро ју гла со ва два бо да, а тре ћи
је дан бод.

Члан 16.

У слу ча ју да кан ди да ти за уче ни ка ге не ра ци је, на кон
бо до ва ња по свим кри те ри ју ми ма, има ју јед нак број бо до -
ва, пред ност има кан ди дат за уче ни ка ге не ра ци је сље де ћим
ре до слије дом:

а) кан ди дат за уче ни ка ге не ра ци је ко ји има ве ћи број
бо до ва за оп шти успјех у уче њу,

б) кан ди дат за уче ни ка ге не ра ци је ко ји има ве ћи број
бо до ва за успјех на так ми че њи ма из на став них пред ме та,
односно глав ног пред ме та у му зич кој шко ли,

в) кан ди дат за уче ни ка ге не ра ци је ко ји има ве ћи број
бо до ва за успјех у ван на став ним ак тив но сти ма,

г) кан ди дат за уче ни ка ге не ра ци је ко ји има ве ћи број
бо до ва за успјех у ван школ ским ак тив но сти ма и

д) кан ди дат за уче ни ка ге не ра ци је ко ји има ве ћи број
бо до ва на осно ву оцје не на став нич ког ви је ћа.

Члан 17.

(1) На при је длог на став нич ког ви је ћа, ди рек тор шко ле
до но си од лу ку о из бо ру уче ни ка ге не ра ци је.

(2) Кан ди дат ко ји је не за до во љан од лу ком ди рек то ра
шко ле из ста ва 1. овог чла на мо же у ро ку од два да на од да -
на об ја вљи ва ња од лу ке на огла сној та бли шко ле уло жи ти
при го вор школ ском од бо ру.

(3) Школ ски од бор до но си од лу ку у ро ку од пет да на од
да на при је ма при го во ра.

(4) Од лу ка школ ског од бо ра је ко нач на и про тив ње ни -
је до зво ље на жал ба, али се мо же по кре ну ти суд ски по сту -
пак пред над ле жним су дом.

Члан 18.

(1) Уче ник ге не ра ци је, односно нај бо љи уче ник про -
гла ша ва се јав но на по себ ној школ ској све ча но сти “Дан
уче нич ких по стиг ну ћа”, ко ја се ор га ни зу је посљед њи дан
на став ног про це са за уче ни ке де ве тог раз ре да шко ле, од-
носно спе ци јал не основ не шко ле, односно ше стог раз ре да
за уче ни ке му зич ке шко ле.

(2) Уче ни ку ге не ра ци је, односно нај бо љем уче ни ку до -
дје љу је се при зна ње ко је пот пи су ју пред сјед ник школ ског
од бо ра и ди рек тор шко ле.

(3) При зна ње уче ни ку ге не ра ци је штам па се на про пи -
са ном обра сцу фор ма та А4, ко ји се на ла зи у При ло гу број
1. и ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

(4) При зна ње нај бо љем уче ни ку штам па се на про пи са -
ном обра сцу фор ма та А4, ко ји се на ла зи у При ло гу број 2.,
ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 19.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о из бо ру и про гла ше њу уче ни ка ге не ра ци је у
основ ној шко ли (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 41/09).

Члан 20.

Овај пра вил ник oбјављује се у “Слу жбе ном гла сни ку
Ре пу бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу по чевши од школ ске
2012/2013. го ди не.

Број: 07.020/020-1164-1/11
априла 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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На осно ву чла на 51. став 1. За ко на о омла дин ском ор -

га ни зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.

98/04, 119/08 и 1/12) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич -

кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.

118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), ми ни стар по ро ди це,

омла ди не и спор та  д о  н о  с и

П РА В И Л Н И К

О УПИ СУ У ОМЛА ДИН СКИ РЕ ГИ СТАР

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се на чин во ђе ња, са др -

жај, об лик Омла дин ског ре ги стра, као и по сту пак и усло ви

упи са у Омла дин ски ре ги стар омла дин ских ор га ни за ци ја и

ор га ни за ци ја за мла де (у да љем тек сту: ор га ни за ци ја) ко је

има ју сје ди ште у Ре пу бли ци Срп ској.

Члан 2.

Ор га ни за ци је се упи су ју у Омла дин ски ре ги стар ко ји

во ди Ми ни стар ство по ро ди це, омла ди не и спор та (у да љем

тек сту: Ми ни стар ство).

Члан 3.

(1) Омла дин ски ре ги стар је ја ван.

(2) Сва ко ли це има пра во уви да у по дат ке упи са не у

Омла дин ски ре ги стар и збир ку ис пра ва про пи са ну овим

пра вил ни ком, осим уви да у лич не по дат ке осни ва ча и ли ца

овла шће них за за сту па ње омла дин ске ор га ни за ци је, а у

скла ду са За ко ном о сло бо ди при сту па ин фор ма ци ја ма.

(3) Увид у Омла дин ски ре ги стар и збир ку ис пра ва оба -

вља се уз при су ство ли ца за ду же ног за во ђе ње Ре ги стра.

Члан 4.

(1) Омла дин ски ре ги стар во ди се у елек трон ском и пи -
са ном об ли ку.

(2) Под пи са ним об ли ком во ђе ња Омла дин ског ре ги -
стра под ра зу ми је ва се упис ор га ни за ци ја у твр до ко ри че ну
књи гу, фор ма та Б3, на чи јој се на слов ној стра ни ци упи су је
на зив: “Ми ни стар ство по ро ди це, омла ди не и спор та” и
озна ка књи ге: “Омла дин ски ре ги стар”.

(3) Уз Омла дин ски ре ги стар во ди се пра те ћа ар хи ва
испра ва ко је су са став ни дио сва ког по је ди нач ног за хтје ва
за упис у Омла дин ски ре ги стар.

Члан 5.

(1) Омла дин ски ре ги стар са сто ји се од ре ги стар ских
ли сто ва у ко је се упи су ју:

а) ред ни број,

б) ре ги стар ски број и да тум упи са,

в) на зив и скра ће ни на зив ор га ни за ци је,

г) да тум осни ва ња, сје ди ште и број те ле фо на ор га ни за -
ци је,

д) под руч је дје ло ва ња,

ђ) из во ри фи нан си ра ња,

е) ли ца овла шће на за за сту па ње и пред ста вља ње,

ж) је дин стве ни иден ти фи ка ци о ни број (ЈИБ),

з) број и да тум ак та упи са у суд ски ре ги стар, од но сно
ре ги стар над ле жног ор га на и

и) на по ме на.

(2) Из глед ре ги стар ског ли ста утвр ђен је у Обра сцу 1.,
ко ји се на ла зи у При ло гу 1, а ко ји чи ни са став ни дио овог
пра вил ни ка.

(3) Сва ки регистaрски лист оби ље жа ва се по себ ним
бро јем под ко јим се во ди ор га ни за ци ја и овје ра ва се пе ча -
том Ми ни стар ства и пот пи сом овла шће ног ли ца.
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Члан 6.

(1) Ре ги стар ски број ор га ни за ци је је број ко ји се до дје -
љу је ор га ни за ци ји при ли ком упи са у Омла дин ски ре ги -
стар.

(2) Ор га ни за ци ји јед ном до ди је љен ре ги стар ски број се
не ми је ња, ни ти се на кон пре стан ка ра да ор га ни за ци је до -
дје љу је не кој дру гој ор га ни за ци ји.

(3) Из у зет но, ре ги стар ски број се ми је ња уко ли ко ор га -
ни за ци ја про ми је ни на чин удру жи ва ња.

Члан 7.

(1) Ре ги стар ски број ор га ни за ци је са др жи, пи са не у ни -
зу, је дин стве ни кла си фи ка ци о ни знак Ми ни стар ства, број
ко ји се од ре ђу је ши фар ни ком за оп шти ну у ко јој је сје ди -
ште ор га ни за ци је, вр сту ак тив но сти ор га ни за ци је, на чин
удру жи ва ња, те ред ни број под ко јим се упи су је у Омла -
дин ски ре ги стар.

(2) Ред ни број од ре ђу је Ми ни стар ство, по ре до сли је ду
отва ра ња ре ги стар ског уло шка, по чевши од бро ја 01.

(3) Ши фар ник из ста ва 1. овог чла на на ла зи се у При -
ло гу 2., ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 8.

(1) Збир ка ис пра ва во ди се за сва ку ор га ни за ци ју упи -
са ну у Омла дин ски ре ги стар.

(2) На омо ту збир ке ис пра ва упи су је се на зив ор га ни за -
ци је и њен ре ги стар ски број под ко јим је упис оба вљен.

(3) Збир ка ис пра ва са др жи за хтјев за упис у Омла дин -
ски ре ги стар, од но сно за упис про мје на, овје рен ста тут, од -
но сно из мје не и до пу не ста ту та, ли сту осни ва ча, ли сту
чла но ва и спи сак ли ца овла шће них за за сту па ње, про грам
ра да, рје ше ње о упи су у суд ски ре ги стар, од но сно ре ги стар
над ле жног ор га на.

(4) Збир ка ис пра ва за омла дин ске са вје те са др жи и
овје рен осни вач ки акт или уго вор о удру жи ва њу и ли сту
чла но ва ко ји су у ор га ни ма упра вља ња.

Члан 9.

(1) За хтјев за упис у Омла дин ски ре ги стар под но си се
Ми ни стар ству, на Обра сцу број 3., ко ји се на ла зи у При ло -
гу број 3, а ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

(2) За хтјев из ста ва 1. овог чла на под но си се од стра не
овла шће ног ли ца ор га ни за ци је, на кон упи са ор га ни за ци је
у ре ги стар ко ји во ди основ ни суд у сје ди шту окру жног су -
да на чи јем под руч ју је сје ди ште ор га ни за ци је (у да љем
тек сту: ре ги стра ци о ни суд).

(3) За хтје ви и до ку мен та ци ја из овог пра вил ни ка под -
но се се Ми ни стар ству у јед ном при мјер ку.

(4) По да ци ко ји су упи са ни у обра зац мо ра ју би ти исто -
вјет ни са од ред ба ма ста ту та, од лу ка ма, од но сно за кључ ци -
ма ор га на ор га ни за ци је на ко ју се по да ци од но се.

Члан 10.

(1) Овла шће но ли це ду жно је да уз за хтјев при ло жи све
до ка зе ко ји су на ве де ни у за хтје ву, и то: осни вач ки акт или
уго вор о осни ва њу за омла дин ске са вје те, ста тут, ли сту
осни ва ча, ли сту чла но ва, ли сту чла но ва ко ји су у ор га ни ма
упра вља ња и спи сак ли ца овла шће них за за сту па ње и
пред ста вља ње, рје ше ње о упи су у суд ски ре ги стар и про -
грам ске ци ље ве, а у скла ду са од ред ба ма чл. 48. и 48а. За -
ко на о омла дин ском ор га ни зо ва њу.

(2) До ку мен та ци ја се под но си у ори ги на лу или овје ре -
ној фо то -ко пи ји.

(3) Ли ста осни ва ча и ли ста чла но ва ор га ни за ци је при -
ла же се на Обра сцу број 4., ко ји се на ла зи у При ло гу 4, а
ко ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

(4) У скла ду са од ред ба ма чла на 45а. За ко на о омла дин -
ском ор га ни зо ва њу, омла дин ски са вје ти до ста вља ју ли сту
чла но ва ко ји су у ор га ни ма упра вља ња на до дат ном Обра -
сцу број 4а., ко ји се на ла зи у При ло гу 4а, а ко ји чи ни са -
став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 11.

(1) Ор га ни за ци ја при ја вљу је Ми ни стар ству сва ку про -
мје ну у ро ку од 60 да на од да на на ста ле про мје не, и то:

а) ста ту та,

б) на зи ва,

в) сје ди шта,

г) ци ље ва и дје лат но сти,

д) име на овла шће них ли ца за за сту па ње и

ђ) пре ста нак ра да омла дин ске ор га ни за ци је.

(2) Про мје не из ста ва 1. овог чла на до ста вља ју се на
Обра сцу број 5., ко ји се на ла зи у При ло гу број 5, а ко ји чи -
ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

(3) Под но си лац за хтје ва ду жан је да при ло жи све до ка -
зе ко ји су на ве де ни у за хтје ву, од но сно но ви ста тут или ње -
го ве из мје не и до пу не и рје ше ње над ле жног су да о из вр ше -
ним про мје на ма.

(4) У Ми ни стар ству се вр ши упис про мје на на ве де них
у ста ву 1. овог чла на, што се по твр ђу је рје ше њем.

Члан 12.

(1) Ор га ни за ци ја се бри ше из Омла дин ског ре ги стра на
осно ву ко нач ног рје ше ња о пре стан ку ра да, за бра не ра да,
од лу ке о ста ту сним про мје на ма, сход но од ред ба ма чла на
51. За ко на о омла дин ском ор га ни зо ва њу.

(2) Бри са ње ор га ни за ци је из Омла дин ског ре ги стра вр -
ши се пре цр та ва њем по да та ка у Омла дин ском ре ги стру
двје ма па ра лел ним ди ја го нал ним ли ни ја ма, та ко да упи са -
ни по да ци оста ну ви дљи ви, а у од го ва ра ју ћој ру бри ци уне -
су се по да ци о пре стан ку, од но сно за бра ни ра да, на зи ву ор -
га на ко ји је до нио рје ше ње и број и да тум тог рје ше ња.

Члан 13.

(1) Збир ке ис пра ва про пи са не овим пра вил ни ком чу ва -
ју се трај но.

(2) По да ци упи са ни у Омла дин ски ре ги стар у елек -
трон ском об ли ку упи су ју се у Омла дин ски ре ги стар ко ји се
во ди у пи са ном об ли ку као си гур но сна ко пи ја, на на чин
утвр ђен у чла ну 5. овог пра вил ни ка.

(3) Ли це овла шће но за во ђе ње Омла дин ског ре ги стра
ду жно је да чу ва Ре ги стар и збир ку ис пра ва ка ко би их за -
шти тио од зло у по тре бе, оште ће ња и уни ште ња.

Члан 14.

(1) Ор га ни за ци је ко је ни су ре ги стро ва не у скла ду са
За ко ном о омла дин ском ор га ни зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) ду жне су да
из вр ше упис у Омла дин ски ре ги стар у скла ду са овим пра -
вил ни ком у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог
пра вил ни ка.

(2) Ор га ни за ци је ко је су ре ги стро ва не у Омла дин ском
ре ги стру ду жне су да ускла де сво је ак те са овим пра вил ни -
ком у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог пра -
вил ни ка.

(3) Омла дин ски са вје ти су ду жни да ускла де сво је ак те
са овим пра вил ни ком у ро ку од шест мје се ци од да на сту -
па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Члан 15.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о упи су у Ре ги стар омла дин ских ор га ни за ци ја
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 125/10).

Члан 16.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 20.06/020-70/12
4. маја 2012. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка На да Те ша но вић, с.р.
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ПОЗИВ ПРАВНИЦИМА НА ДЕВЕТО САВЈЕТОВАЊЕ  
“ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ”

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ,

АДВОКАТСКА И НОТАРСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И
ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОБАВЈЕШТАВАЈУ

ПРАВНИЧКУ И ДРУГУ НАУЧНУ И СТРУЧНУ ЈАВНОСТ 
ДА ОРГАНИЗУЈУ ДЕВЕТО САВЈЕТОВАЊЕ 

“ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ” У БАЊОЈ ЛУЦИ

Савјетовање ће се одржати 12. и 13. октобра 2012. године, на Правном факултету Универзитета у Бањој
Луци.

Општа тема Савјетовања је:

“ ИЗГРАДЊА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА”

Области које ће се обухватити на Савјетовању су:

1. државноправна област,

2. грађанска и привредноправна област,

3. кривичноправна област,

4. управна и радноправна област,

5. међународноправна област.

Позивамо све заинтересоване да се пријаве за Савјетовање, најкасније до 30. септембра 2012. године.

Котизација за све учеснике је 200,00 КМ и уплаћује се на жиро рачун Удружења правника Републике Српске 562-
099-00016144-77, код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука. Изузетно, котизација се може уплатити и директно на бла-
гајни Удружења правника Републике Српске прије почетка рада Савјетовања.

У цијену котизације урачунат је материјал за Савјетовање и организовање “Правничке вечери” за све учеснике.

Пријаве учесника треба послати поштом или предати непосредно у Удружење правника Републике Српске, 78 000 Бања
Лука, Ул. Веселина Маслеше бр. 28/I, или директно на телефон/факс: 051/212-320, или путем e-mail: info@ud-pr.org.

За више информација посјетите интернет страницу Удружења правника Републике Српске
(www.udruzenjepravnikaрс.org).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ПРИЈАВА

ЗА ДЕВЕТО САВЈЕТОВАЊЕ ПРАВНИКА “ИЗГРАДЊА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
ПРАВНОГ СИСТЕМА”

1. Име и презиме ___________________________________________________________________________

2. Установа/предузеће у којој сте запослени _____________________________________________________

3. Адреса установе, предузећа или становања ___________________________________________________

4. Контакт телефон/факс или e-mail ____________________________________________________________

5. Пријављујем се за област:

1) са рефератом

2) као учесник без реферата

____________________________________________________________________

Напомена:

Пријаву за Савјетовање потребно је доставити најкасније до 30. септембра 2012. године на адресу: Удружење
правника Републике Српске, Ул. Веселина Маслеше бр. 28/I, 78 000 Бања Лука, или на телефон/факс: 051/212-320,
или на e-mail: info@ud-pr.org.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро-
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-
10000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одго ворни
уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс
(051) 456-331, 456-341 и 456-349,  редакција:  (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-
346, http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је
уписан у регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.


