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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању и обра-
зовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 
31/18), Влада Републике Српске, на 12. сједници, одржаној 
14.3.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА 

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА, ТЕСЛИЋ

1. Види Мишкић, професору разредне наставе, преста-
је дужност вршиоца дужности директора Јавне установе 
Основна школа “Доситеј Обрадовић” Блатница, Теслић.

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

Број: 04/1-012-2-759/19 Предсједник
14. марта 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 140. став 8. Закона о основном 
васпитању и образовању (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 
12. сједници, одржаној 14.3.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ” БЛАТНИЦА, ТЕСЛИЋ

1. Вида Мишкић, професор разредне наставе, именује 
се за вршиоца дужности директора Јавне установе Основ-
на школа “Доситеј Обрадовић” Блатница, Теслић, до окон-
чања поступка избора директора, а најдуже на 90 дана.

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

3. Права, обавезе и одговорност директора Школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.

Број: 04/1-012-2-744/19 Предсједник
14. марта 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 29. став 6. Закона о хемикалијама 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 21/18) и чла-
на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, брoj 115/18), министар здравља и 
социјалне заштите, 13. марта 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИНТЕГРАЛНОМ ИНВЕНТАРУ ХЕМИКАЛИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин 

вођења Интегралног инвентара хемикалија те начин доста-
вљања података за потребе вођења овог инвентара.

Члан 2.
(1) Интегрални инвентар хемикалија је списак хемика-

лија које се налазе на тржишту Републике Српске, а састоји 
се од Инвентара хемикалија, Инвентара биоцида и подата-
ка о средствима за заштиту биља.

(2) Министарствo здравља и социјалне заштите (у 
даљем тексту: Министарство) води Интегрални инвентар 
хемикалија као електронску базу података.

Члан 3.
(1) Интегрални инвентар хемикалија садржи сљедеће 

податке:
1) идентитет произвођача или увозника хемикалија,
2) идентитет хемикалије,
3) класификација и обиљежавање хемикалије,
4) намјена хемикалије и посебни услови за њено ко-

ришћење, ако су прописани,
5) прописана ограничења и забране,
6) ознака инвентара у који је хемикалија уписана,
7) царински тарифни број под којим је хемикалија раз-

врстана.
(2) Подаци у Интегралном инвентару хемикалија ре-

довно се ажурирају.

Члан 4.
Подаци о идентитету произвођача или увозника хеми-

калија су:
1) назив и сједиште,
2) контакт подаци,
3) ознака да ли лице обавља дјелатност производње или 

увоза,
4) име савјетника за хемикалије.

Члан 5.
Подаци о идентитету хемикалије су:
1) трговачки назив хемикалије,
2) назив супстанце према IUPAC номенклатури или 

неки други међународно познат или признат назив супстан-
це – за супстанце,

3) назив и концентрација супстанци у смјеши – за смје-
ше,

4) назив произвођача хемикалије,
5) инвентарски број или број рјешења о регистрацији 

средства за заштиту биља.

Члан 6.
Класификација и обиљежавање хемикалије подразу-

мијева податке о класификацији и обиљежавању супстанце 
или смјеше који су извршени у складу са прописом о кла-
сификацији и обиљежавању хемикалија.

Члан 7.
(1) Намјена хемикалије подразумијева податке о пре-

двиђеној намјени хемикалије у складу са упутством про-
извођача.

(2) Посебни услови за коришћење хемикалије пропи-
сани су актом о упису хемикалије у Инвентар хемикалија, 
биоцида у Инвентар биоцида или у рјешењу о регистрацији 
средства за заштиту биља ако је потребно.

Члан 8.
Ограничења и забране коришћења хемикалије утврђене 

су посебним прописом о ограничењима и забранама хеми-
калија.

Члан 9.
Ознака инвентара у који је хемикалија уписана односи 

се на ознаку да ли је хемикалија уписана у Инвентар хе-
микалија или Инвентар биоцида или се ради о средству за 
заштиту биља.

Члан 10.
Царински тарифни број представља број из царинске 

тарифе под којим је хемикалија разврстана.

Члан 11.
Податке о средствима за заштиту биља за потребе Ин-

тегралног инвентара хемикалија Министарству доставља 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
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на основу података којима располаже у складу са прописи-
ма којим је уређена област стављања средстава за заштиту 
биља на тржиште.

Члан 12.
(1) Подаци из Интегралног инвентара хемикалија до-

ступни су јавности, осим података које Министарство чува 
као пословну тајну.

(2) Објављивање податка из става 1. овог члана врши се 
у складу са прописима о Инвентару хемикалија, Инвентару 
биоцида и стављању средстава за заштиту биља на тржи-
ште.

Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину вођења Интегралног инвентара хеми-
калија (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/11).

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-35/18
13. марта 2019. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

468
На основу члана 112. став 1. Закона о средњем образо-

вању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 41/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), 
министар просвјете и културе, 21. фебруара 2019. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O ПОСТУПКУ И ПРОГРАМУ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНOГ 

ИСПИТА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин остваривања 

приправничког стажа, начин и поступак полагања стручног 
испита, Програм полагања стручног испита, именовање 
и састав комисије, евиденција издатих увјерења и вођење 
евиденције о положеном стручном испиту за самосталан 
васпитно-образовни рад наставника, стручних сарадника и 
секретара у установама за средње образовање и васпитање 
(у даљем тексту: школа).

Члан 2.
(1) Током приправничког стажа наставници, стручни 

сарадници и секретари оспособљавају се уз помоћ менто-
ра за самостални рад, савладавају програм приправничког 
стажа и припремају се за полагање стручног испита.

(2) Приправнички стаж наставника и стручних сарад-
ника остварује се на основу програма приправничког стажа 
и према плану који утврђује наставничко вијеће школе за 
сваког приправника појединачно.

(3) Образац Плана приправничког стажа из става 2. 
овог члана налази се у Прилогу 1. овог правилника и чини 
његов саставни дио.

(4) Приправнички стаж секретара остварује се на осно-
ву програма приправничког стажа и према плану који 
утврђују директор школе и ментор за сваког приправника 
појединачно.

(5) Образац Плана приправничког стажа из става 4. 
овог члана налази се у Прилогу 1а. овог правилника и чини 
његов саставни дио.

Члан 3.
(1) Током обављања приправничког стажа школа при-

правнику обезбјеђује: 
1) ментора;

2) стручне консултације са: 
1. ментором,
2. директором,
3. стручним сарадницима,
4. секретаром школе, 
5. по потреби са просвјетним савјетником Републичког 

педагошког завода;
3) присуство раду стручних органа школе;
4) присуство одговарајућим облицима стручног усавр-

шавања;
5) упознавање са педагошком документацијом и еви-

денцијом коју води школа, као и јавним исправама које 
издаје;

6) вођење дневника приправничког стажа;
7) увид у законе и подзаконске прописе које школа при-

мјењује; 
8) реализацију плана и програма приправничког стажа;
9) друге услове за припрему за полагање стручног 

испита.
(2) Приправнику наставнику, поред услова из става 1. 

овог члана, школа обезбјеђује и:
1) присуство на најмање 30 наставних часова које изво-

ди ментор и
2) реализацију најмање 20 наставних часова из свих ви-

дова наставе, у присуству ментора.
(3) Приправнику стручном сараднику, поред услова из 

става 1. овог члана, школа обезбјеђује и:
1) извођење једног емпиријског или теоријског истра-

живања у функцији унапређивања васпитно-образовног 
рада и представљање рада наставничком вијећу,

2) реализацију најмање пет наставних часова из васпит-
ног рада у одјељењској заједници и

3) вршење опсервације најмање пет наставних часова. 

Члан 4.
(1) За ментора приправнику наставнику и стручном 

сараднику именује се лице које има исти профил и исти 
или виши степен стручне спреме или еквивалент као при-
правник, са најмање пет година радног искуства у обра-
зовно-васпитном раду и стечено стручно звање ментор, 
савјетник или виши савјетник.

(2) Уколико у школи нема лица са стеченим стручним 
звањем ментор, савјетник или виши савјетник, за ментора 
приправнику наставнику и стручном сараднику именује се 
лице које има исти профил и исти или виши степен стручне 
спреме или еквивалент као приправник и најмање пет годи-
на радног искуства у образовно-васпитном раду.

(3) Уколико у школи у којој приправник обавља при-
правнички стаж нема лица које испуњава услове из ст. 1. и 
2. овог члана, школа обезбјеђује приправнику ментора из 
друге школе. 

(4) За ментора приправнику секретару именује се се-
кретар школе који има положен стручни испит за рад у 
школи на мјесту секретара или за рад у органима државне 
управе или правосудни испит и најмање три године иску-
ства на пословима секретара школе.

(5) Директор школе рјешењем именује ментора најка-
сније у року од 15 дана од дана пријема у радни однос при-
правника.

(6) Један ментор може истовремено пратити рад најви-
ше два приправника.

Члан 5.
(1) Приликом праћења рада приправника ментор:
1) сачињава распоред активности по мјесецима и прати 

реализацију програма приправничког стажа,
2) води евидентни лист о раду приправника и даје 

стручно мишљење о приправнику на обрасцима који се на-




