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На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Ре-
публике Српске, на 32. сједници, одржаној 29.7. и 3.8.2015. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО

1. Мр sc. мед. Миодраг др Марјановић разрјешава се 
вршиоца дужности директора ЈЗУ Институт за јавно здрав-
ство, због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-1701/15 Предсједница
3. августа 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 
44/15), члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), 
члана 12. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/03) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 32. сједници, одржаној 
29.7. и 3.8.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА 

ЈАВНО ЗДРАВСТВО

1. Мр sc. мед. Миодраг др Марјановић именује се за 
директора ЈЗУ Институт за јавно здравство, на период од 
четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1702/15 Предсједница
3. августа 2015. 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 слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 32. сједници, одржа-
ној 29.7. и 3.8.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Доц. др Ненад Новаковић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности директора Јавне установе Народно по-
зориште Републике Српске.

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

Број: 04/1-012-2-1655/15 Предсједница
3. августа 2015. 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 (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада Републике 
Српске, на 32. сједници, одржаној 29.7. и 3.8.2015. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Доц. др Ненад Новаковић поставља се за вршиоца 
дужности директора Јавне установе Народно позориште 
Републике Српске, на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1654/15 Предсједница
3. августа 2015. 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 слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 
109/12), Влада Републике Српске, на 32. сједници, одржа-
ној 29.7. и 3.8.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

КИНОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Милован Пандуревић разрјешава се дужности дирек-
тора Јавне установе Кинотека Републике Српске.

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

Број: 04/1-012-2-1641/15 Предсједница
3. августа 2015. 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 (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03), Влада Републике 
Српске, на 32. сједници, одржаној 29.7. и 3.8.2015. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ КИНОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Милован Пандуревић поставља се за вршиоца ду-
жности директора Јавне установе Кинотека Републике 
Српске, на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1640/15 Предсједница
3. августа 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1115
На основу члана 59. став 4. Закона о пољопривредном 

земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У члану 3. у ставу 1. Правилника о поступку давања 

у закуп пољопривредног земљишта у својини Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
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47/12) у тачки б) послије ријечи: “за закуп” брише се ријеч: 
“и” и додаје се запета.

У тачки в) послије ријечи: “механизацију” тачка се за-
мјењује запетом.

Послије тачке в) додајe се новa тачка г), која гласи:
“г) немају доспјелих, а неизмирених обавеза по основу 

закупнине и/или концесионе накнаде према Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.”.

Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Надлежни орган јединице локалне самоуправе јав-

ним огласом прописује максималну површину пољопри-
вредног земљишта која се додјељује у закуп, с тим да мак-
симална површина не може бити већа од:

а) 200 ха за привредно друштво,
б) 150 ха за предузетнике и
в) 100 ха за физичка лица.
(2) Понуђач не може поднијети понуду на већу повр-

шину пољопривредног земљишта него што је максимално 
дозвољена у расписаном јавном огласу.”.

Члан 3.
У члану 6. у ставу 1. послије ријечи: “честице” додају 

се ријечи: “дијела или дијелова катастарске честице”.

Члан 4.
У члану 12. у ставу 1. послије ријечи: “Министарства” 

тачка се замјењује запетом и додају се ријечи: “најкасније у 
року од 60 дана од дана добијања сагласности.”.

Члан 5.
У члану 13. у ставу 2. у тачки р) послије ријечи: “доку-

ментацију” брише се ријеч: “и” и додаје се запета, а послије 
тачке р) додаје се нова тачка с), која гласи:

“с) клаузулу да понуђач не може поднијети понуду на 
већу површину пољопривредног земљишта него што је 
максимално дозвољена у наведеном јавном огласу и”.

Досадашња тачка с) постаје тачка т).
У ставу 3. Прилог 2. замјењује се новим Прилогом 2, 

који чини саставни дио овог правилника.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

“(4) Ако се од објављивања јавног огласа па до закљу-
чивања уговора о закупу утврде неправилности, Министар-
ство ће поништити јавни оглас или дио јавног огласа.”.

Члан 6.
У члану 20. у ставу 1. послије ријечи: “закуп” додају се 

ријечи: “за сваког понуђача појединачно”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Након разматрања достављене документације, Ми-

нистарство даје сагласност на одлуку о додјели пољопри-
вредног земљишта у својини Републике.”.

Члан 7.
У члану 21. у ставу 1. послије ријечи: “Министарства” 

тачка се замјењује запетом и додају се ријечи: “најкасније у 
року од 60 дана од дана добијања сагласности.”.

У ставу 2. послије ријечи: “закупу” тачка се замјењује 
запетом и додају се ријечи: “најкасније у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу одлуке.”.

Члан 8.
У члану 31. у ставу 1. тачка а) мијења се и гласи:
“а) музна грла (краве) и коњи – 1,00 поен по грлу,”.
Тачка в) брише се.
Досадашње т. г), д), ђ), е) и ж) постају т. в), г), д), ђ) и е).
У ставу 5. Табела 1. из Прилога 3. замјењује се новом 

Табелом 1, која чини саставни дио овог правилника.

Члан 9.
У члану 34. у ставу 2. тачка а) мијења се и гласи:
“а) музна грла (краве) и коњи – 0,70 ха по грлу,”.
Тачка в) брише се.
Досадашње т. г), д), ђ), е) и ж) постају т. в), г), д), ђ) и е).
У ставу 5. Табела 4. из Прилога 3. замјењује се новом 

Табелом 4, која чини саставни дио овог правилника.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.5-330-3039/15
29. јула 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Прилог 2.
Образац 1 Пријава – понуда на јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске – за 

физичка лица

1. Лични подаци за физичка лица 
Име и презиме: 

ЈМБ                                                                                              ǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀ

Адреса и мјесто пребивалишта:

Контакт телефон:

РБПГ (регистарски број ǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀ газдинства)
Број чланова домаћинства уписаних у Регистар газдинства:

Пољопривредна дјелатност                                          Основна                            Допунска

Врста пољопривредне производње

сточарска
ратарска
повртарска
воћарска
друга ______________________________



14.8.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 17

Степен образовања и стручна спрема 
носиоца газдинства
                                                                                          Средња пољопривредна школа

                                                                                          Пољопривредни факултет 

2. Подаци о механизацији

Тип и број погонских машина: 
Тип и број прикључних машина: 

3. Подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње

Објекти за складиштење
пољопривредних                                              производа   Број    Површина м2

Објекти за држање стоке
                                                                                          Број           Површина м2

4. Подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства

Врста грла Број расположивих грла
Музно грло (крава) и коњи
Говеда старости од 12 до 24 мјесеца
Овце
Козе
Расплодне свиње
Свиње у тову од 25 кг до 110 кг
Товни пилићи (један турнус)
Коке носиље (један турнус)

5. Подаци за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси писмена понуда

Назив катастарске општине
Број посједовног листа

(п. л.)
Број катастарске честице

(к. ч.)
Укупна површина

(м²)

6. Прилог уз пријаву (заокружити приложено)

1. Копија личне карте,
2. Овјерена пуномоћ, ако се понуда подноси путем пуномоћника,
3. Копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
4. Доказ о уплати депозита,
5. Овјерена изјава носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелат-
ношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,
6. Копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,
7. Доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије,
8. Фото-копија катастарског плана и посједовног листа као докази да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастар-
ском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.

За тачност података одговара подносилац пријаве – понуде под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

       Датум:                                                                                                                                                                 Подносилац пријаве – понуде:
____________                                                                                                                                                        _________________________

Образац 2 Пријава – понуда на јавни оглас за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске – за 
привредна друштва и предузетнике

1. Подаци за привредна друштва и предузетнике 

Назив привредног друштва - предузетника:

Име и презиме одговорног лица

ЈМБ                                                                                              ǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀ

Адреса и сједиште правног лица:
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Контакт телефон:

РБПГ (регистарски број газдинства) ǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀˍˍˍǀ
Број регистарског улошка из рјешења о упису

Пољопривредна дјелатност                                          Основна                            Допунска

Врста пољопривредне производње

сточарска
ратарска
повртарска
воћарска
друга ______________________________
Степен образовања и стручна спрема 
одговорног лица
                                                                                          Средња пољопривредна школа

                                                                                          Пољопривредни факултет 
2. Подаци о механизацији

Тип и број погонских машина: 
Тип и број прикључних машина: 

3. Подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње

Објекти за складиштење
пољопривредних                                               производа    Број   Површина м2

Објекти за држање стоке
                                                                                                 Број  Површина м2

4. Подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства

Врста грла Постојећи број грла стоке
Музно грло (крава) и коњи
Говеда старости од 12 до 24 мјесеца
Овце
Козе
Расплодне свиње
Свиње у тову од 25 кг до 110 кг
Товни пилићи (један турнус)
Коке носиље (један турнус)

5. Подаци за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси писмена понуда

Назив катастарске општине
Број посједовног листа

(п. л.)
Број катастарске честице (к. ч.) 

односно блок-парцеле
Укупна површина

(м²)

6. Прилог уз пријаву (заокружити приложено)

1. Копија личне карте одговорног лица,
2. Овјерена пуномоћ, ако се понуда подноси путем пуномоћника,
3. Копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
4. Доказ о уплати депозита,
5. Овјерена копија комплетног рјешења о упису у судски регистар правног лица, односно рјешења о регистрацији предузетника,
6. Овјерена изјава привредног друштва, односно предузетника о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основ-
ном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,
7. Копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,
8. Фото-копија катастарског плана и посједовног листа као докази да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастар-
ском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.

За тачност података одговара подносилац пријаве – понуде под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

          Датум:                                                                                                                                                               Подносилац пријаве – понуде:
______________                                                                                                                                                         __________________________
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Табела 1. – Постојећи сточни фонд (К1) 

Врста грла Број грла Број поена по грлу
Израчунавање поена

(2x3)

1 2 3 4

Музно грло (крава) и коњи - 1

Говеда старости од 12 до 24 мјесеца - 0,60

Овце и козе 0,10

Расплодне свиње - 0,30

Свиње у тову од 25 кг до 110 кг - 0,15

Товни пилићи (турнус) - 0,0025

Коке носиље (турнус) - 0,004

Збир поена ∑ 4

Коефицијент (30 / највећи збир поена једног понуђача)

Укупан број бодова Коефицијент × збир поена
Максималан број бодова на основу критеријума из Табеле 1. је 30 бодова.

Табела 2. – Критеријум “пољопривредна механизација” (К2) 

Врста пољопривредне механиза-
ције Број расположиве механизације Број поена

Израчунавање поена
(2 x 3)

1 2 3 4

Погонске машине - 2,50

Прикључне машине - 1,00

Збир поена ∑ 4

Коефицијент (20 / највећи збир поена једног понуђача)

Укупан број бодова Коефицијент × збир поена
Максималан број бодова на основу критеријума из Табеле 2. је 20 бодова.

Табела 3. – Критеријум “врста пољопривредне производње” (К3)

Врста пољопривредне производње Број бодова

Ратарска

Сточарска

Воћарска

Повртарска

Друге врсте
Максималан број бодова на основу критеријума из Табеле 3. је 20 бодова.

Табела 4. – Критеријум “потреба за земљиштем” (К4)

Врста грла
Расположиви 
број грла 
стоке

Производне 
потребе за зе-

мљиштем за узгој 
једног грла

(ха)

Укупне производне 
потребе за земљи-

штем у хектарима (ха)
(2х3)

Површина 
властитог пољ. 
земљ. у Реги-

стру
(ха)

Површина 
пољ. земљ. 
у својини 
Републике 
добијеног на 
основу закупа 
и концесија

(ха)

Површина пољ. 
земљ. која се 
додјељује у 
закуп на којој 
се понуђач не 

преклапа са дру-
гим понуђачима

(ха)

1 2 3 4 5 6 7

Музно грло (крава) и 
коњи - 0,70

Говеда старости од 12 
до 24 мјесеца - 0,40

Овце и козе 0,07

Расплодне свиње - 0,15

Свиње у тову од 25 кг 
до 110 кг - 0,071
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Пилићи 5000¹ 1,50

Коке носиље 5000¹ 1,50

Укупне потребе за 
земљиштем ∑ 4-5-6-7

Коефицијент 10 / највећи износ потреба за земљиштем једног понуђача

Укупан број бодова Коефицијент × укупне потребе за земљиштем
¹ Број 5000 кљунова представља један узгојни циклус (турнус).
Максималан број бодова на основу критеријума из Табеле 4. је 10 бодова.

Табела 5. – Социоекономски критеријум (К5)

Параметри Број поена
Израчунавање поена

(1 x 2)

Чланови пољопривредног газдинства уписани у Регистар
1 2 3

Број чланова 0,50

Старост носиоца пољопривредног газдинства (год.)
до 40 2,50

преко 40 1,25

Дјелатност пољопривредног газдинства
Основна 2,50

Допунска 1,25

Степен образовања и стручна спрема носиоца газдинства

Пољопривредни 
инжењер 2,50

Пољопривредни 
техничар 1,25

Збир поена ∑ 3

Коефицијент (10 / највећи збир поена јед-
ног понуђача)

Укупан број бодова Коефицијент × збир поена
Максималан број бодова на основу критеријума из Табеле 5. је 10 бодова.

1116
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 и 121/12), члана 28. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 
37/12), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу органи-
зацију 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 др-
жавних службеника и члана 10. Уредбе о радним мјестима намје-
штеника (“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 и 59/14) 
у члану 22. у ставу 1. број: “111” замјењује се бројем: “112”, а број: 
“72” замјењује се бројем: “73”.

Члан 2.
У члану 23. у тачки 5. у Одјељењу за основно образовање и ва-

спитање, послије радног мјеста: “Виши стручни сарадник за нор-
мативне и правне послове” додаје се ново радно мјесто, које гласи:

“Виши стручни сарадник за инклузију ученика са посеб-
ним образовним потребама

Опис послова: прати и евидентира број, стање и потребе 
ученика са посебним образовним потребама, прати укључивање 
ученика са посебним образовним потребама у образовно-васпит-
не установе и функционисање система образовања и васпитања, 
учествује у припреми и реализацији стратегија и акционих пла-
нова образовања и васпитања ученика са посебним образовним 

потребама, припрема активности и мјере за унапређивање система 
инклузивног образовања и васпитања, сарађује са школским уста-
новама у пружању подршке ученицима са посебним образовним 
потребама и родитељима у вези са остваривањем њихових права 
на доступност и квалитет образовања, сарађује са Републичким пе-
дагошким заводом и редовним и специјалним образовним устано-
вама на питањима унапређења инклузивног образовања ученика са 
посебним образовним потребама, сарађује са удружењима грађана 
на промоцији и прикупљању информација од значаја за развој ин-
клузивног образовања и васпитања, обавља и друге послове које 
одреде помоћник министра и начелник Одјељења. За свој рад одго-
вара начелнику Одјељења.

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

тичких наука, правни, економски, филозофски, педагошки или 
филолошки факултет, најмање једна година радног искуства у тра-
женом степену образовања, положен стручни испит за рад у репу-
бличким органима управе.” .

У тачки 7. у Ресору културе, код радног мјеста: “виши стручни 
сарадник за финансирање културе” у посебним условима послије 
ријечи: “економски факултет” додају се ријечи: “или висока школа 
за примијењене и правне науке“.

У тачки 7. у Ресору културе, код радног мјеста: “виши стручни 
сарадник за стратешко планирање културе” у посебним условима 
послије ријечи: “спреме” додају се ријечи: “архитектонско-грађе-
вински факултет”, а послије ријечи: “управе” додају се запета и 
ријечи: “активно познавање енглеског и француског језика и по-
знавање рада на рачунару”.

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: 07.04/052-2455-2/13
16. јуна 2015. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.




