
23.1.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 6 17
24/12 и 121/12), на приједлог Подручне привредне коморе 
Бања Лука, министар саобраћаја и веза  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Комисију за усклађивање редова вожње за подруч-
не аутобуске линије које усклађује Подручна привредна 
комора Бања Лука за регистрациони период 2018/2019. го-
дину именују се:

а) мр Драгослав Михајловић, дипл. инж. саоб., из Бања-
луке - предсједник,

б) Александра Микановић, дипл. инж. саоб., из Прије-
дора и

в) Мирослав Минић, дипл. прав., из Бањалуке - члан.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће стручна служба Подручне привредне коморе 
Бања Лука.

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

Број: 13.03/345-2560/17
3. јануара 2018. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.
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На основу члана 45. став 3. Закона о средствима за за-

штиту биља (“Службени гласник Републике Српске”, број 
52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧЕЛИМА ДОБРЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРАКСЕ, ИНТЕГРАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
БИЉА И ДУЖНОСТИМА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАШТИТУ БИЉА

Члан 1.
У Правилнику о начелима добре пољопривредне прак-

се, интегралне заштите биља и дужностима корисника 
средстава за заштиту биља (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 90/13) у члану 19. у ставу 2. ријечи: “1. ја-
нуара 2018. године” замјењују се ријечима: “1. марта 2019. 
године”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-150/18
16. јануара 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 28. Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе о начели-
ма за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста 
у републичким органима управе Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о 
категоријама и звањима државних службеника и члана 10. Уредбе 
о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар просвјете и културе  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И 

КУЛТУРЕ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству просвјете и културе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/13, 59/14, 
65/15, 39/16, 17/17 и 91/17) члан 22. став 1. мијења се и гласи: 

“У Министарству се систематизују 94 радна мјеста са 113 
извршилаца, од чега 68 радних мјеста државних службеника са 75 
извршилаца, 23 радна мјеста намјештеника са 34 извршиоца, рад-
но мјесто министра са једним извршиоцем, радно мјесто шефа Ка-
бинета министра са једним извршиоцем и радно мјесто савјетника 
министра са два извршиоца”.

Члан 2.
У члану 23. у тачки 4. Одсјек за филијале трезора код радног 

мјеста: “сарадник за трезор” код броја извршилаца број: “2 (два)” 
замјењује се бројем “3 (три)”, а у посебним условима послије 
ријечи: “виша економска или пословна школа” додају се ријечи: 
“или виша школа за спољну трговину”.

У члану 23. у тачки 4. Одсјек за филијале трезора код радног 
мјеста: “сарадник за унос података” код броја извршилаца број: 
“2 (два)” замјењује се бројем “1 (један)”, а у посебним условима 
послије ријечи: “средња стручна техничка школа или гимназија” 
додају се ријечи: “или економска школа”.

У члану 23. у тачки 4. у Одјељењу за правне, опште и зајед-
ничке послове, Секретаријат министарства, послије радног мјеста: 
“Виши стручни сарадник за опште и заједничке послове” додаје се 
ново радно мјесто, које гласи:

“Виши стручни сарадник за полагање стручног испита
Опис посла
Припрема приједлоге рјешења о именовању комисија за пола-

гање стручних испита, приједлоге рјешења о признавању стручних 
испита или дијела стручног испита за лица која су положила струч-
ни испит у иностранству и утврђује истовјетност програма за по-
лагање стручног испита у овим случајевима, као и за лица који су 
положила стручни испит у оквиру друге струке истог нивоа обра-
зовања и приједлоге закључака о одбацивању непотпуних пријава, 
учествује у изради правилника и других подзаконских аката у вези 
са полагањем стручних испита, обавља послове секретара коми-
сија за полагање стручних испита за самосталан образовни рад 
васпитача и стручних сарадника (васпитно-образовни радници) у 
предшколским установама, комисија за полагање стручних испита 
за самосталан васпитно-образовни рад наставника разредне наста-
ве, наставника предметне наставе, вјероучитеља и стручних сарад-
ника (васпитно-образовни радници) и секретара у установама за 
основно образовање и васпитање, комисија за полагање стручних 
испита за самосталан васпитно-образовни рад наставника и струч-
них сарадника (васпитно-образовни радници) и секретара у уста-
новама за средње образовање и васпитање и комисија за полагање 
стручних испита за самосталан васпитно-образовни рад васпитача 
и стручних сарадника (васпитно-образовни радници) и секретара 
у установама ученичког стандарда – дом ученика, припрема увје-
рења о положеном стручном испиту, води евиденцију лица која су 
положила стручни испит, сарађује са ресором образовања, струч-
ним службама министарства и образовним установама у оствари-
вању задатака који произилазе из правилника о полагању стручних 
испита, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За 
свој рад одговара начелнику Одјељења и секретару Министарства.

Категорија: државни службеник шесте категорије, треће звање.
Број извршилаца: 1 (један)
Посебни услови: VII степен стручне спреме, правни факултет, 

најмање једна година радног искуства у траженом степену образова-
ња, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.”.

Члан 3.
(1) Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правил-

ника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у Министарству просвјете и културе даје Влада Републике Српске.

(2) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.04/052-2455-6/13
29. новембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.




