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118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 16. став 
5. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), Влада Ре-
публике Српске, на 120. сједници, одржаној 12.4.2017. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈЕ 

ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног 
одбора Јавне установе Дјечије позориште Републике Срп-
ске, са 8.4.2017. године, на период до два мјесеца, у сље-
дећем саставу: 

1) Славиша Радан,
2) Александра Стојановић и
3) Славица Лакета.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-987/17 Предсједница
12. априла 2017. 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 16. став 1. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 116. сједници, одржа-
ној 16.3.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ ИНСТИТУТ 
ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 

БАЊАЛУКА

1. Разрјешују се чланови Управног одбора Јавне науч-
ноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију 
Републике Српске, Бањалука, због истека мандата:

1) доц. др Драгана Стојисављевић,
2) мр Весна Аћић,
3) Сања Бајић,
4) Мирослав Рачић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-982/17 Предсједница
16. марта 2017. 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) и члана 16. став 1. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 116. сједници, одржа-
ној 16.3.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ 
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ ИНСТИТУТ 
ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 

БАЊАЛУКА

1. Именују се чланови Управног одбора Јавне научно-
истраживачке установе Институт за заштиту и екологију 
Републике Српске”, Бањалука:

1) доц. др Драгана Стојисављевић,
2) доц. др Сузана Готовац Атлагић и
3) др Љиљана Стојановић Бијелић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-981/17 Предсједница
16. марта 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 116. сједници, одржа-
ној 16.3.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ 
ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Доц. др Предраг Илић разрјешава се вршиоца ду-
жности директора Јавне научноистраживачке установе 
Институт за заштиту и екологију Републике Српске због 
истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-998/17 Предсједница
16. марта 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08), Влада Републике Српске, на 116. сједници, одржа-
ној 16.3.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ УСТАНОВЕ ИНСТИТУТ ЗА 
ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Доц. др Предраг Илић именује се за директора Јавне 
научноистраживачке установе Институт за заштиту и еко-
логију Републике Српске на период од четири године.

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

Број: 04/1-012-2-999/17 Предсједница
16. марта 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

719
На основу члана 70. 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, 121/12, 15/16 и 57/16) 
и тачке 3. Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-
2-511/17, од 2. марта 2017. године (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 26/17), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин, поступак додје-

ле и контрола намјенског утрошка новчаних средстава те-
кућег гранта ЈУ Пољопривредни институт Републике Срп-
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ске за 2017. годину у складу са Одлуком о давању сагласно-
сти на распоред средстава текућег гранта.

Члан 2.
(1) Средства за суфинансирање ЈУ Пољопривредни ин-

ститут Републике Српске (у даљем тексту: корисник) из члана 
1. овог правилника, у складу са Програмом рада Пољопри-
вредног института Републике Српске за 2017. годину са фи-
нансијским планом (у даљем тексту: Програм рада), корисник 
је дужан да утроши за обављање програмских активности, 
основних, примијењених и развојних истраживања из обла-
сти пољопривреде и заштите, уређења, планирања и коришће-
ња пољопривредног земљишта, а који су од општег интереса, 
односно стратешког значаја за Републику Српску.

(2) Средства из става 1. овог члана обезбјеђују се дије-
лом у буџету Републике Српске, као средства текућег гран-
та Министарства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: Министарство) на позицији 415 200.

Члан 3.
(1) Право на новчана средства из члана 1. овог правил-

ника остварује се за сљедеће намјене:
1) трошкове материјала,
2) трошкове зарада, накнаде зарада и остали лични ра-

сходи,
3) трошкове производних услуга,
4) нематеријалне трошкове и
5) реконструкцију и доградњу пословне зграде кори-

сника.
(2) Преглед трошкова из става 1. овог члана приказан је 

у табели, која се налази у Прилогу овог правилника и чини 
његов саставни дио.

Члан 4.
Корисник квартално подноси Министарству захтјев за 

додјелу новчаних средстава заједно са Планом утрошка 
средстава, који садржи тражени износ средстава по поје-
диним активностима са дефинисаним конкретним врстама 
трошкова.

Члан 5.
Новчана средства за суфинансирање корисника, након 

обраде захтјева, Министарство одобрава квартално, а на 
основу рјешења министра пољопривреде, шумарства и во-
допривреде у складу са средствима распоређеним квартал-
ним финансијским Планом утрошка.

Члан 6.
(1) Новчана средства из члана 1. овог правилника ко-

рисник је дужан да користи намјенски у складу са Планом 
утрошка средстава и Програмом рада, конкретно одобре-
ним врстама трошкова и рационалним коришћењем буџет-
ских средстава.

(2) Kорисник је дужан да достави извјештај о намјен-
ском утрошку средстава Министарству квартално, нај-

касније 15 дана од дана посљедње дознаке финансијских 
средстава за квартал за који се извјештај подноси.

(3) Извјештај из става 2. овог члана састоји се од:
1) извјештаја о реализацији активности и
2) финансијског извјештаја.
(4) Извјештај о реализацији активности садржи квар-

тални табеларни извјештај програмских активности у вези 
са планираним и оствареним резултатима, односно го-
дишњи извјештај о реализованим циљевима Програма.

(5) Финансијски извјештај корисник доставља на Обра-
сцу 1, који се налази у Прилогу овог правилника и чини 
његов саставни дио, уз који прилаже доказе о утрошку 
дозначених средстава (копије фактура, фискалних рачуна, 
аналитичка картица на крају године, као и изјава да пред-
метна активност није финансирана из других извора).

(6) Поред извјештаја из става 3. овог члана, корисник 
је дужан да достави Министарству за трошкове из члана 
3. став 1. тачка 2) овог правилника спецификацију са име-
нима, проведеном радном времену, износом плате за свако 
лице ангажовано на реализацији програмских активности и 
подацима о програму на којем је лице ангажовано.

Члан 7.
(1) Ако се у току године измијени План утрошка сред-

става, корисник је дужан да Министарству достави захтјев 
за измјене овог плана.

(2) У складу са захтјевом из става 1. овог члана, Ми-
нистарство одобрава новчана средства ако се на основу 
провјере оправданости измјене Плана утрошка средстава 
утврди да је захтјев оправдан.

Члан 8.
На основу прегледа оправданости Плана утрошка и 

измјене Плана утрошка средстава, Министарство може, ако 
оцијени као потребно, извршити контролу утрошка сред-
става директно код корисника.

Члан 9.
У случају да корисник не оправда утрошак средства 

према Плану утрошка средстава, Министарство обуставља 
исплату новчаних средстава из члана 1. овог правилника.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину и условима коришћења средстава за 
суфинансирање ЈУ Пољопривредни институт Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
64/16).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-1945/17
25. априла 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ

КЛАСА 5 РАСХОДИ
51 Трошкови материјала, горива и енергије

51100 Трошкови основног материјала и сировина за израду учинака
51110 Трошкови помоћног материјала за израду учинака
51200 Утрошени материјал у промету производа и услуга
51230 Утрошени ситни алат и инвентар
51240 Материјал и дијелови утрошени за текуће одржавање основних средстава
51300 Трошкови горива и мазива за машине
51330 Трошкови електричне енергије
51350 Трошкови плина
51360 Трошкови топлотне енергије
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52 Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода
53 Трошкови производних услуга

53000 Трошкови производних услуга на изради производа
53003 Трошкови услуга жетве
53100 Трошкови транспортних услуга
53200 Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава
53210 Трошкови одржавања пољопривредне механизације
53330 Закупнина земљишта
53334 Закупнина опреме

55 Нематеријални трошкови
55090 Остале непроизводне услуге (стручна контрола, интернет, одржавање апликативног софтвера и сл.)
55210 Премија осигурања усјева
55260 Премије за обавезно осигурање лица

Образац 1.
Финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава текућег гранта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са 

позиције 415 200 Пољопривредном институту Републике Српске од  ________________ до ________________.

Износ дозначених средстава _______________ КМ
Број Рјешења Министарства:  ______________/17

Ред. бр. Број и датум рачуна/извода/исплатнице Опис утрошка средстава Позиција плана Износ рачуна у КМ
1.
2.
3.
4.

Укупно

Број:                Потпис овлашћеног лица
Датум:              М. П.   __________________________
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На основу члана 18. став 1. Закона о образовању одра-

слих (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/09 и 
1/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), на приједлог Завода за 
образовање одраслих, министар индустрије, енергетике и 
рударства  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА КОНСТРУКТОРА И МОДЕЛАРА 

ЖЕНСКЕ И МУШКЕ ОДЈЕЋЕ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се циљ, услови за упис, 

наставни садржај, трајање и облик извођења програма, 
кадровски, дидактички и просторни услови за извођење 
програма, начин провјере и вредновања стеченог знања у 
току оспособљавања за конструктора и моделара женске и 
мушке одјеће.

Члан 2.
Циљ овог програма је оспособљавање полазника за 

обављање послова конструкције и моделовања одјеће, као 
и упознавање и примјењивање конструисања, моделовања 
и градирања одјеће уз помоћ рачунарских програма који 
се користе у индустрији израде одјеће (енгл. CAD/CAM 
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

Члан 3.
Садржај овог програма са утврђеним наставним садр-

жајем и фондом часова за сваки модул, обликом извођења 
наставе и начином провјере стеченог знања налази се у 
Прилогу овог програма и чини његов саставни дио. 

Члан 4.
(1) Услови за упис кандидата у овај програм су:
1) навршених 18 година,
2) завршена најмање средња школа и
3) познавање рада на рачунару (MS Offi ce).
(2) Провјера познавања рада на рачунару из става 1. 

тачка 3) овог члана врши се на улазном тесту.
(3) Предност при упису имају кандидати који познају упо-

требу растерске и векторске графике при раду на рачунару.

Члан 5.
Теоријску и практичну наставу може да изводи лице 

које има одговарајућу стручну спрему и звање, и то:
1) дипломирани инжењер текстилне технологије или
2) дипломирани инжењер текстилног инжењерства или
3) текстилни инжењер - моделар конструктор.

Члан 6.
Овај програм траје укупно 136 часова, од којих су 42 

часа теоријске наставе и 94 часа практичне наставе.

Члан 7.
(1) Теоријска настава изводи се у просторијама учио-

ничког типа са условима за приказивање презентација и ви-
део-записа, као и осталим материјалом потребним за рад. 

(2) Практична настава изводи се у просторима који 
испуњавају услове за извођење планираног нивоа практич-
не наставе или код послодавца на радним мјестима за која 
се полазник оспособљава. 

Члан 8.
За вријеме оспособљавања врши се стално праћење 

усвојеног нивоа знања и радних вјештина сваког полазника 
путем листа за праћење тока оспособљавања.




