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жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 84. сједници, одржа-
ној 28.7.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

НАЦИОНАЛНИ ПАРК “КОЗАРА” ПРИЈЕДОР

1. Драган Ромчевић, дипл. инж. шумарства, разрјешава 
се дужности директора Јавне установе Национални парк 
“Козара” Приједор, са 8.8.2016. године, због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1763/16 Предсједница
28. јула 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/03) и члана 18. став 3. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07 и 109/12), Влада Републике Српске, на 84. сједници, 
одржаној 28.7.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК “КОЗАРА” 

ПРИЈЕДОР

1. Драган Ромчевић, дипл. инж. шумарства, именује се 
за вршиоца дужности директора Јавне установе Национал-
ни парк “Козара” Приједор, на период до два (2) мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1764/16 Предсједница
28. јула 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 85. сједници, одржаној 
4.8.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Мр Предраг Бјелошевић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечије позо-
риште Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1685/16 Предсједница
4. августа 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 85. сједници, одржаној 
4.8.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Мр Предраг Бјелошевић именује се за директора Јав-
не установе Дјечије позориште Републике Српске, на ман-
датни период од четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1686/16 Предсједница
4. августа 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 41/03), Влада Репу-
блике Српске, на 85. сједници, одржаној 4.8.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЕРГЕЛА “ВУЧИЈАК” ПРЊАВОР

1. Ранко Грубешић, дипл. инж. пољопривреде, именује 
се за вршиоца дужности директора Јавне установе Ергела 
“Вучијак” Прњавор, на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1677/16 Предсједница
4. августа 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1145
На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким про-

писима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар 
индустрије, енергетике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОЈ 

КОМПАТИБИЛНОСТИ

Члан 1.
У Правилнику о електромагнетној компатибилности 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14) у чла-
ну 31. ријечи: “1. октобра 2015.” замјењују се ријечима: “1. 
септембра 2017.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
Број: 05.05/020-1839/16 
21. јула 2016. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

1146
На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким про-

писима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 98/13) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар 
индустрије, енергетике и рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ 

ОПРЕМИ НАМИЈЕЊЕНОЈ ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ 
ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА

Члан 1.
У Правилнику о електричној опреми намијењеној за 

употребу у оквиру одређених граница напона (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 107/14) у члану 30. 
ријечи: “1. октобра 2015.” замјењују се ријечима: “1. сеп-
тембра 2017.”.
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Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 05.05/020-1841/16
21. јула 2016. године Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

1147
На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
134/11, 82/13 и 103/15) и члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), рјешавајући 
по Захтјеву за утврђивање радних мјеста на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем, министар рада 
и борачко-инвалидске заштите, на приједлог Комисије за 
утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања ра-
чуна са увећаним трајањем,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНИХ МЈЕСТА НА КОЈИМА СЕ 

СТАЖ ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ 
У ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ 

ПРЊАВОР

1. Као радна мјеста на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем у Територијалној ватрогасној једи-
ници Прњавор утврђују се:

1) старјешина територијалне ватрогасне јединице,
2) замјеник старјешине територијалне ватрогасне једи-

нице,
3) ватрогасац - вођа смјене,
4) ватрогасац – оперативац.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радном мјесту 

из става 1. овог рјешења тачка 1. рачунаће се као 13 мјесеци 
радног стажа.

3. Сваких 12 мјесеци проведених на радним мјестима 
из става 1. овог рјешења т. 2, 3. и 4. рачунаће се као 14 мје-
сеци стажа осигурања.

4. Осигураницима који раде на радним мјестима из ста-
ва 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на 
раду.

5. Осигураницима који раде на радним мјестима из ста-
ва 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем 
рачунаће се од дана ступања рјешења на снагу.

6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 16-04/4-181-212/2015
27. јула 2016. године Министар,
Бања Лука Миленко Савановић, с.р.

Вијеће за заштиту виталног интереса 
Уставног суда Републике Српске

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на 
Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Срп-
ске и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 
и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног 
суда Републике Српске, на сједници одржаној 11. августа 
2016. године,  д о н и ј е л о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да чланом 15. став 1, те чл. 30, 31, 32, 33, 

34, 35. и чланом 44. став 2. Закона о јавним тужилаштвима 
Републике Српске, који је Народна скупштина Републике 
Српске изгласала на сједници одржаној 23. јуна 2016. годи-
не, није повријеђен витални национални интерес бошњач-
ког народа.

О б р а з л ож е њ е
Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске до-

ставила је 18. јула 2016. године Уставном суду Републике 
Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем тек-
сту: Вијеће) акт број: 03.1/I-311/16, од 18. јула 2016. године, 
којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког на-
рода, тражи утврђивање повреде виталног националног ин-
тереса бошњачког народа у Закону о јавним тужилаштвима 
Републике Српске, који је Народна скупштина Републике 
Српске изгласала на сједници одржаној 23. јуна 2016. годи-
не. Уз наведени акт достављен је предметни закон, Одлу-
ка о покретању поступка заштите виталног националног 
интереса бошњачког народа, број: 03.2-5-110/16, од 4. јула 
2016. године, Образложење ове одлуке број: 03.2-5-110/16-
1, од 8. јула 2016. године, те Амандмани са образложењем, 
под бројем: 03.2-5-110/16-2, од 8. јула 2016. године, које је 
Клуб делегата бошњачког народа поднио на овај закон. У 
акту предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је Народ-
на скупштина Републике Српске, на Тринаестој сједници, 
одржаној 23. јуна 2016. године, изгласала Закон о јавним 
тужилаштвима Републике Српске, број: 02/1-021-789/16, 
те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике 
Српске, овај закон достављен на разматрање Вијећу наро-
да Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је 
поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите 
виталног националног интереса бошњачког народа, јер 
сматра да је овим законом повријеђен витални национал-
ни интерес бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће 
народа Републике Српске није постигло сагласност свих 
клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка 
комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је 
прослијеђено Уставном суду Републике Српске - Вијећу за 
заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Законом о 
јавним тужилаштвима Републике Српске повријеђен ви-
тални национални интерес бошњачког народа.

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на 
сједници одржаној 22. јула 2016. године донијело Рјешење 
број: УВ-6/16, којим је утврђено да је прихватљив захтјев 
Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Репу-
блике Српске за утврђивање повреде виталног национал-
ног интереса бошњачког народа у члану 15. став 1, те чл. 
30, 31, 32, 33, 34, 35. и члану 44. став 2. Закона о јавним ту-
жилаштвима Републике Српске, који је Народна скупштина 
Републике Српске изгласала на сједници одржаној 23. јуна 
2016. године. Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене 
процесне претпоставке за прихватљивост захтјева, ције-
нећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за 
заштиту виталног националног интереса овом вијећу до-
ставила предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, 
да је за одлуку о покретању поступка заштите виталног на-
ционалног интереса гласало свих седам присутних чланова 
Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа, да се о 
наведеном захтјеву бошњачког народа гласало по процеду-
ри за заштиту виталног националног интереса, те да није 
постигнута сагласност свих клубова у Вијећу народа, као 
ни сагласност Заједничке комисије Народне скупштине и 
Вијећа народа.

Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду Устав-
ног суда Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је 22. јула 2016. године 
Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског 
народа у Вијећу народа Републике Српске, као и Народној 
скупштини Републике Српске доставило на одговор поме-
нуто рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 
бошњачког народа.

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрват-
ског народа у Вијећу народа Републике Српске нису дали 
одговор на рјешење о прихватљивости захтјева.

У одговору који је на рјешење о прихватљивости зах-
тјева Клуба делегата бошњачког народа доставила Народ-
на скупштина Републике Српске наведено је: да предмет-
ни захтјев није утемељен на Уставу Републике Српске, да 
подносилац захтјева погрешно тумачи поменуте уставне 
одредбе; да је незадовољан оспореним законским рјешењи-
ма и да су Амандмани, поднесени на предметни закон, 


