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Р Ј ЕШЕЊЕ

О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА, БИЈЕЉИНА

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Јавне уста-
нове Дом ученика Бијељина, Бијељина, у саставу:

1) Божидар Пурић, представник запослених,
2) Маринко Реметић, представник запослених,
3) Горан Перковић, представник оснивача,
4) Божидар Томић, представник оснивача,
5) Радомир Лазаревић, представник родитеља.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-988/14 Предсједница
8. маја 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 4. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 41/03) и члана 16. став 5. Закона 
о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 68/07), а у вези са чланом 15. Закона о уче-
ничком стандарду (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 72/12), Влада Републике Српске, на 60. сједници, 
одржаној 8.05.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДОМ УЧЕНИКА БИЈЕЉИНА, 

БИЈЕЉИНА

1. Именују се в.д. чланова Управног одбора Јавне уста-
нове Дом ученика Бијељина, Бијељина, у сљедећем саставу:

1) Божидар Томић, представник оснивача,
2) Пантелија Симеуновић, представник оснивача, и
3) Радомир Лазаревић, представник родитеља.
2. Чланови Управног одбора из тачке 1. овог рјешења 

именују се на период до 60 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-987/14 Предсједница
8. маја 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
члана 12. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/03,) члана 16. став 5. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12) и члана 25. ст. 1. и 2. Статута Јавне установе “Спомен-
подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња Градина, 
број: 61-1/10, од 22.01.2010. године, Влада Републике Српске, 
на 60. сједници, одржаној 8.05.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ “СПОМЕН-ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ГРАДИНА” 

КОЗАРСКА ДУБИЦА - ДОЊА ГРАДИНА

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне установе 
“Спомен-подручје Доња Градина” Козарска Дубица - Доња 
Градина на период од четири године у сљедећем саставу:

1) Нада Гргача,
2) Љиљана Мостарац и
3) Милена Станић.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-986/14 Предсједница
8. маја 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), чла-
на 4. Закона о министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/03) и члана 29. Статута Јавног предузећа 
шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, Влада 
Републике Српске, у функцији Скупштине Јавног преду-
зећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, на 
60. сједници, одржаној 8.05.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ШУМАРСТВА “ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД 

СОКОЛАЦ

1. Саво Цвјетиновић именује се за вршиоца дужности 
члана Надзорног одбора Јавног предузећа шумарства 
“Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, на период до 60 
дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-985/14 Предсједница
8. маја 2014. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), чла-
на 4. Закона о министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/03) и члана 28. став 4. Статута Друштва 
са ограниченом одговорношћу за производњу услуге, 
истраживања и развој “Никола Тесла” Бања Лука, број: 
04/1-012-2-173/13, од 24.01.2013. године, а у вези са тачком 
XII Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговор-
ношћу “Никола Тесла” Бања Лука (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 95/12, 107/12 и 2/13), Влада Републи-
ке Српске, у функцији Скупштине акционара привредног 
друштва “Никола Тесла” д.о.о. Бања Лука, на 60. сједници, 
одржаној 8.05.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

“НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊА ЛУКА

1. Василије Симић, дипломирани економиста, именује 
се за вршиоца дужности члана Надзорног одбора Друштва 
са ограниченом одговорношћу “Никола Тесла” Бања Лука, 
на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-983/14 Предсједница
8. маја 2014. године Скупштине,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу чл. 68. и 69. Закона о ветеринарству у Репу-

блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
42/08 и 6/12), чл. 95. и 96. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 121/12) и члана 69. ст. 1. и 3. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и
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НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОЈ ВАКЦИНАЦИЈИ ЖИВОТИЊА ПРОТИВ 

АНТРАКСА, ШУШТАВЦА И ПАРАШУШТАВЦА У 
ПОПЛАВАМА ЗАХВАЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

1. Овом наредбом прописује се обавезна вакцинација 
свих говеда, оваца и коза против антракса, шуштавца и па-
рашуштавца у поплавама захваћеним подручјима.

2. Ветеринарске организације (станице и амбуланте) 
у поплавама захваћеним подручјима градова и општина 
дужне су Министарству пољопривреде, шумарства и во-
допривреде доставити процјену броја говеда, оваца и коза 
на свом епизоотиолошком подручју, спровести мјере вак-
цинације животиња против антракса, шуштавца и парашу-
штавца и доставити извјештај о спроведеној мјери.

3. Вакцинација говеда, оваца и коза против антракса, 
шуштавца и парашуштавца спровешће се без надокнаде од 
стране власника животиња.

4. Вакцину, материјал и признанице за спровођење вак-
цинације на свом епизоотиолошком подручју ветеринарске 
организације задужиће у Јавној установи Ветеринарски 
институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука.

5. Трошкове настале спровођењем ове наредбе сноси 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
након поднесених захтјева, у чијем прилогу треба достави-
ти потписану признаницу од стране власника животиња о 
извршеним мјерама и фактурама.

6. Контролу спроведених мјера врши ветеринарска ин-
спекција.

7. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-616/14
28. маја 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Уставни суд Републике Српске
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 
60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), 
на сједници одржаној 14. маја 2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да члан 48. Правилника о дисциплинској 

и материјалној одговорности радника Технолошке школе 
Бања Лука, број: 1724, од 1. новембра 2010. године, није у 
сагласности са Уставом Републике Српске.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности 
и законитости члана 28. Правилника из става 1. ове одлуке.

О б р а з л ож е њ е
Омбудсман за дјецу Републике Српске дао је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности и законитости члана 28. Правил-
ника о дисциплинској и материјалној одговорности радни-
ка Технолошке школе Бања Лука, број: 1724, од 1. новембра 
2010. године, који је донио Школски одбор ове школе. У 
иницијативи се наводи да оспорена одредба члана 28. Пра-
вилника није у сагласности са чланом 87. став 3. Закона о 
средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 74/08, 106/09 и 104/11), којим је пропи-
сано да директор школе, уколико се утврди да је наставник, 
односно сарадник извршио тежу повреду радне дужности, 
отказује уговор о раду наставника. По мишљењу даваоца 
иницијативе, будући да су Законом о средњем образовању 
и васпитању таксативно наведене теже повреде радних ду-
жности (члан 87. став 1), одређен орган који изриче мјеру 
уколико се утврди да је учињена нека од законом утврђе-
них тежих повреда радне дужности (члaн 86. став 3), као и 
санкција за утврђену тежу повреду радне дужности (члан 
87. став 3), Школа нема овлашћења да ова питања регулише 
супротно наведеним одредбама Закона. Имајући у виду да 
Школа, како се наводи у иницијативи, приликом доношења 

оспореног правилника није ни имала за правни основ Закон 
о средњем образовању и васпитању, а нити је исти усклади-
ла са одредбама овог закона, те да је оспореном одредбом 
утврдила изрицање дисциплинске мјере супротно члану 87. 
став 3. Закона, давалац иницијативе предлаже да Суд утвр-
ди да оспорена одредба Правилника није у сагласности са 
чланом 87. став 3. Закона о средњем образовању и васпи-
тању, а самим тим ни са чланом 108. став 2. Устава.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговор-
ности радника Технолошке школе Бања Лука, број: 1724, 
од 1. новембра 2010. године, донио је Школски одбор Тех-
нолошке школе Бања Лука на основу чл. 97, 98. и 99. Закона 
о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 55/07 
- Пречишћени текст), члана 38. став 2. Посебног колектив-
ног уговора за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 17/08 и 26/09) и члана 19. Статута ове школе.

Оспореним одредбама члана 28. став 1. Правилника о 
дисциплинској и материјалној одговорности радника Тех-
нолошке школе Бања Лука, број: 1724, од 1. новембра 2010. 
године, прописано је да дисциплинска комисија по спрове-
деном поступку и утврђеном чињеничном стању обуставља 
поступак, ако је наступила застара за покретање и вођење 
поступка, ослобађа радника одговорности или изриче мје-
ру: (а) новчане казне у висини 20% од нето плате радника 
остварене у мјесецу у којем је повреда учињена, у трајању 
од три мјесеца и (б) престанак радног односа. Према ставу 
2. овог члана директор може замијенити мјеру престанка 
радног односа због теже повреде радне обавезе новча-
ном казном у висини 20% од плате радника у трајању од 
три мјесеца, под условом да нису наступиле знатно теже 
посљедице за Школу, да је степен одговорности радника 
“несавјесни” (правилно би било: несвјесни) нехат и ако су 
утврђене олакшавајуће околности за радника, о чему доно-
си посебно рјешење на захтјев радника и дисциплинске ко-
мисије, док је ставом 3. овог члана прописано да ће Школ-
ски одбор, уколико је директор дао отказ раднику, који је 
судском пресудом ослобођен одговорности, покренути по-
ступак утврђивања одговорности директора.

Разматрајући дату иницијативу, Суд је Рјешењем број: 
У-39/13, од 30. октобра 2013. године, покренуо поступак 
за оцјену уставности и законитости оспореног члана 28. 
став 1. Правилника о дисциплинској и материјалној од-
говорности радника Технолошке школе Бања Лука, број: 
1724, од 1. новембра 2010. године. Тим рјешењем Суд је, 
на основу члана 4. став 3. Закона о Уставном суду Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
104/11 и 92/12), покренуо поступак за оцјену уставности и 
законитости и члана 48. Правилника, којим је прописано да 
овај правилник ступа на снагу даном доношења. Приликом 
покретања поступка Суд је, прије свега, имао у виду да је 
Уставом Републике Српске утврђено да Република уређује и 
обезбјеђује, поред осталог, радне односе и образовање (тач-
ка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим 
је мијењан члан 68. Устава), да прописи и други општи акти 
морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2), 
као и да закони, други прописи и општи акти ступају на 
снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако 
из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније 
ступе на снагу (члан 109. став 1). Том приликом Суд је, 
такође, имао у виду и да је чланом 86. Закона о средњем 
образовању и васпитању (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 74/08, 106/09 и 104/11) прописано да директор 
школе покреће дисциплински поступак против наставника, 
стручног сарадника и осталих радника који учине повреду 
радне дужности (став 1), да дисциплински поступак спро-
води дисциплинска комисија у складу са општим актом 
школе, којим се утврђују и лакше и теже повреде радних 
дужности (став 2), те да директор доноси коначну одлуку 
и изриче дисциплинску мјеру (став 3). Поред тога, Суд је 
имао у виду члан 87. став 1. овог закона, којим су таксатив-
но наведене теже повреде радних дужности, као и став 3. 
овог члана, према којем директор школе, уколико се утврди 
да је наставник, односно сарадник извршио тежу повреду 
радне дужности, отказује уговор о раду наставника.

У одговору на рјешење о покретању поступка, Јавна 
установа Технолошка школа Бања Лука цитирала је одред-


