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(2) У уговорном облику јавно-приватног партнерства 
приватни партнер финансира, изграђује или реконструише, 
одржава или управља јавном инфраструктуром пружајући 
услуге од јавног интереса.

(3) Приватни партнер своје услуге наплаћује према прет-
ходно утврђеним стандардима, те механизму плаћања.”.

Члан 7.
Члан 12. мијења се и гласи:
“(1) Јавни партнер израђује студију или предстудију 

економске оправданости о конкретном јавном послу, која је 
обавезни дио приједлога пројекта.

(2) Саставни дио приједлога пројекта је и мишљење 
Министарства финансија на усклађеност приједлога про-
јекта са буџетским пројекцијама и плановима, те фискал-
ним ризицима и прописаним ограничењима, као и сагла-
сности ресорног министарства за област која је предмет 
јавно-приватног партнерства.

(3) Јавном партнеру из члана 6. став 1. тачка а) овог за-
кона сагласност на приједлог пројекта даје Влада, а јавном 
партнеру из члана 6. став 1. тачка б) овог закона сагласност 
на приједлог пројекта даје скупштина јединице локалне са-
моуправе.

(4) Након прибављања сагласности из става 3. овог 
члана, јавни партнер доноси одлуку о покретању поступка 
избора приватног партнера, сачињава тендерску докумен-
тацију и расписује јавни позив за исказивање интереса за 
предмет јавно-приватног партнерства.

(5) За избор приватног партнера користи се компети-
тивни дијалог, а одлука о избору приватног партнера доно-
си се искључиво на основу критеријума економски најпо-
вољније понуде.

(6) Влада доноси уредбу о поступку покретања пројек-
та и уредбу о поступку избора приватног партнера, у року 
од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.”.

Члан 8.
У члану 13. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Влада доноси уредбу којом се прописују елемен-

ти уговора и престанак важења уговора о јавно-приватном 
партнерству, у року од три мјесеца од дана ступања на сна-
гу овог закона.”.

Члан 9.
Члан 18. мијења се и гласи:
“(1) Влада даје сагласност на закључење уговора о јав-

но-приватном партнерству, у случају када је јавни партнер 
из члана 6. став 1. тачка а) овог закона.

(2) Скупштина јединице локалне самоуправе даје сагла-
сност на закључење уговора о јавно-приватном партнер-
ству, у случају када је јавни партнер из члана 6. став 1. тач-
ка б) овог закона.

(3) Сагласност из ст. 1. и 2. овога члана даје се на осно-
ву претходно прибављеног мишљења Правобранилаштва 
Републике Српске.”.

Члан 10.
Члан 19. мијења се и гласи:
“(1) У јавно-приватном партнерству обавезно се, у 

приједлогу пројекта као и у уговору, утврђује расподјела 
најмање три основна ризика, и то ризика изградње, ризика 
расположивости и ризика потражње.

(2) Утврђивање расподјеле осталих ризика који про-
излазе из конкретног јавно-приватног партнерства обаве-
зно се идентификује у уговору.”.

Члан 11.
Члан 20. мијења се и гласи:
“Вриједност пројекта води се као инвестиција и еви-

дентира у рачуноводственој евиденцији или јавног или 
приватног сектора, у складу са прописима Републике који-
ма се уређује та област.”.

Члан 12.
Члан 22. мијења се и гласи:
“Јавни партнер учиниће доступним јавности информа-

ције о конкретном уговору јавно-приватног партнерства, 
у складу са прописима којим се уређује право на слободу 
приступа информацијама.”.

Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-607/20 Предсједник
25. јуна 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Законa о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 79. сједници, одржаној 9.7.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈЗУ БОЛНИЦА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” 
БИЈЕЉИНА

1. Милица Ловрић, др медицине, разрјешава се дужно-
сти вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Свети Вра-
чеви” Бијељина због истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-1847/20 Предсједник
9. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, 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. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
79. сједници, одржаној 9.7.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈЗУ БОЛНИЦА “СВЕТИ ВРАЧЕВИ” 
БИЈЕЉИНА

1. Златко Максимовић, др медицине, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈЗУ Болница “Свети Враче-
ви” Бијељина на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-1848/20 Предсједник
9. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

Републичкa управa за инспекцијске послове
На основу члана 30. став (6) Закона о инспекцијама Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 18/20) и члана 83. став (2) Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), 
директор Републичке управе за инспекцијске послове, уз 
сагласност Владе Републике Српске, 7. јула 2020. године,  
д о н о с и
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О ВРСТАМА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЗА ОДРЕЂЕНО 
ИНСПЕКЦИЈСКО ЗВАЊЕ, ОДНОСНО ОДРЕЂЕНУ 

ОБЛАСТ НАДЗОРА

Члан 1.
Овим правилником прописују се одговарајући смјер и 

степен стручне спреме за одређено инспекцијско звање, 
односно одређену област надзора у складу са Законом о 
инспекцијама Републике Српске (у даљем тексту: Закон), а 
који ће се примјењивати и на инспекторе који послове ин-
спекцијског надзора обављају на нивоу јединица локалне 
самоуправе.

Члан 2.
(1) Послове инспектора, у складу са Законом, може 

обављати лице које, осим прописаних општих и посебних 
услова за запошљавање у републичком органу управе на 
радном мјесту државног службеника, има високу стручну 
спрему, односно први циклус одговарајућег студија који се 
вреднује са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, или 
први и други циклус који се у збиру вреднују са најмање 
300 ECTS бодова или еквивалент, или интегрисани студиј 
који се вреднује са најмање 300 ECTS бодова или еквива-
лент и има најмање три године радног искуства у одгова-
рајућем смјеру и степену стручне спреме.

(2) Послове инспектора за посебан надзор и унутрашњу 
контролу, у складу са Законом, може обављати лице које, 
осим прописаних општих и посебних услова за запошља-
вање у републичком органу управе на радном мјесту др-
жавног службеника, има високу стручну спрему, односно 
први циклус одговарајућег студија који се вреднује са нај-
мање 240 ECTS бодова или еквивалент, или први и други 
циклус који се у збиру вреднују са најмање 300 ECTS бодо-
ва или еквивалент, или интегрисани студиј који се вреднује 
са најмање 300 ECTS бодова или еквивалент и има најмање 
четири године радног искуства у одговарајућем смјеру 
и степену стручне спреме, од чега најмање једну годину 
радног искуства на пословима инспектора у одговарајућем 
смјеру и степену стручне спреме.

(3) Послове главног републичког инспектора са стату-
сом помоћника директора Инспектората, у складу са За-
коном, може обављати лице које, осим услова из става (1) 
овог члана, има и најмање двије године радног искуства на 
пословима инспектора у одговарајућем смјеру и степену 
стручне спреме.

Члан 3.
(1) Послове инспектора за храну могу обављати лица 

која имају једно од наведених звања: дипломирани хеми-
чар, дипломирани инжењер прехрамбеног инжењерства, 
дипломирани инжењер технологије, дипломирани ин-
жењер прехрамбене технологије, дипломирани инжењер 
за контролу квалитета и безбједности намирница, доктор 
медицине, дипломирани нутрициониста, дипломирани са-
нитарни инжењер, дипломирани инжењер пољопривреде, 
дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену тех-
нологију, дипломирани инжењер пољопривреде за прераду 
и контролу пољопривредних производа, дипломирани ин-
жењер пољопривреде за ратарство, дипломирани инжењер 
пољопривреде за анималну производњу, дипломирани ин-
жењер пољопривреде за сточарство, доктор ветеринарске 
медицине, дипломирани ветеринар, дипломирани инжењер 
анималне биотехнологије, дипломирани инжењер биљне 
биотехнологије, дипломирани инжењер пољопривреде - 
смјер биљна производња или дипломирани инжењер био-
инжењеринга. 

(2) Послове помоћника директора - главног републич-
ког инспектора за храну може обављати лице које има једно 
од звања која су прописана за инспектора за храну.

Члан 4.
(1) Послове тржишног инспектора могу обављати лица 

која имају једно од наведених звања: дипломирани еконо-
миста, дипломирани правник, дипломирани инжењер елек-

тротехнике било којег стручног звања и усмјерења, дипло-
мирани инжењер машинства, дипломирани инжењер техно-
логије, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипло-
мирани инжењер хемијских процеса, дипломирани инжењер 
текстилног инжењерства или дипломирани туризмолог.

(2) Послове помоћника директора - главног републич-
ког тржишног инспектора може обављати лице које има 
једно од звања која су прописана за тржишног инспектора.

Члан 5.
(1) Послове фитосанитарног инспектора могу обавља-

ти лица која имају једно од наведених звања: дипломирани 
инжењер пољопривреде за заштиту биља, дипломирани 
инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство, дипло-
мирани инжењер пољопривреде за воћарство и виногра-
дарство, дипломирани инжењер пољопривреде за биљну 
производњу или дипломирани инжењер пољопривреде.

(2) Послове пољопривредног инспектора могу оба-
вљати лица која имају једно од наведених звања: дипло-
мирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер 
пољопривреде за заштиту биља, дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство и повртарство, дипломирани 
инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, 
дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производ-
њу, дипломирани инжењер пољопривреде за водопривред-
не мелиорације, дипломирани инжењер пољопривреде за 
сточарство, дипломирани инжењер пољопривреде за меха-
низацију, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
дипломирани инжењер за контролу квалитета и безбједно-
сти намирница или дипломирани инжењер агроекономије.

(3) Послове помоћника директора - главног републичког 
пољопривредног инспектора може обављати лице које има 
једно од звања која су прописана у ст. (1) и (2) овог члана.

Члан 6.
(1) Послове шумарског инспектора може обављати ди-

пломирани инжењер шумарства.
(2) Послове помоћника директора - главног републич-

ког шумарског инспектора може обављати лице које има 
звање које је прописано за шумарског инспектора.

Члан 7.
(1) Послове ветеринарског инспектора може обављати 

доктор ветеринарске медицине или дипломирани ветери-
нар.

(2) Послове помоћника директора - главног републич-
ког ветеринарског инспектора може обављати лице које 
има једно од звања која су прописана за ветеринарског ин-
спектора.

Члан 8.
(1) Послове водног инспектора могу обављати лица која 

имају једно од наведених звања: дипломирани инжењер 
грађевинарства, дипломирани инжењер хемијске техноло-
гије, дипломирани еколог, дипломирани хемичар, дипло-
мирани биолог, дипломирани инжењер заштите околине, 
дипломирани инжењер хемијских процеса, дипломирани 
инжењер геологије, дипломирани инжењер пољопривреде 
- општи смјер или дипломирани инжењер пољопривреде за 
водопривредне мелиорације.

(2) Послове помоћника директора - главног републич-
ког водног инспектора може обављати лице које има једно 
од звања која су прописана за водног инспектора.

Члан 9.
(1) Послове електроенергетског инспектора може оба-

вљати лице које је дипломирани инжењер електроенерге-
тике, дипломирани инжењер електротехнике - смјер енер-
гетика или дипломирани инжењер електротехнике - смјер 
електроенергетика.

(2) Послове термоенергетског инспектора могу обавља-
ти лица која имају једно од наведених звања: дипломирани 
инжењер машинства, дипломирани инжењер за производ-
њу и менаџмент или дипломирани правник.
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(3) Послове рударског инспектора може обављати лице 
које је дипломирани инжењер рударства.

(4) Послове геолошког инспектора може обављати лице 
које је дипломирани инжењер геологије.

(5) Послове електроенергетског инспектора у рудар-
ству може обављати лице које је дипломирани инжењер 
електроенергетике, дипломирани инжењер електротехнике 
- смјер енергетика или дипломирани инжењер електротех-
нике - смјер електроенергетика.

(6) Послове инспектора за нафту и гас могу обављати 
лица која имају једно од наведених звања: дипломирани ин-
жењер технологије, дипломирани инжењер хемијских про-
цеса, дипломирани инжењер машинства, дипломирани ин-
жењер саобраћаја, дипломирани економиста, дипломирани 
инжењер за производњу и менаџмент, дипломирани еколог, 
дипломирани инжењер пољопривреде, специјалиста стру-
ковни инжењер машинства или дипломирани правник.

(7) Послове помоћника директора - главног републич-
ког техничког инспектора може обављати лице које има 
једно од техничких звања која су прописана у ст. од (1) до 
(6) овог члана.

Члан 10.
(1) Послове инспектора за друмски саобраћај могу оба-

вљати лица која имају једно од наведених звања: дипло-
мирани инжењер саобраћаја или дипломирани инжењер 
грађевинарства.

(2) Послове инспектора за жељезнички саобраћај могу 
обављати лица која имају једно од наведених звања: дипломи-
рани инжењер саобраћаја, дипломирани инжењер грађевинар-
ства, дипломирани инжењер електронике и телекомуникација, 
дипломирани инжењер телекомуникација, дипломирани ин-
жењер електроенергетике, дипломирани инжењер електрое-
нергетике и аутоматике или дипломирани инжењер машинства.

(3) Послове инспектора за водни саобраћај могу оба-
вљати лица која имају једно од наведених звања: дипломи-
рани инжењер машинства, дипломирани инжењер бродо-
градње или дипломирани инжењер саобраћаја.

(4) Послове инспектора за поштански саобраћај, елек-
тронски потпис и телекомуникације могу обављати лица која 
имају једно од наведених звања: дипломирани инжењер сао-
браћаја или дипломирани инжењер електротехнике - смјер 
рачунарство и информатика или дипломирани инжењер 
електротехнике - смјер електроника и телекомуникације.

(5) Послове помоћника директора - главног републичког 
саобраћајног инспектора може обављати лице које има једно 
од звања која су прописана у ст. од (1) до (4) овог члана.

Члан 11.
(1) Послове урбанистичко-грађевинског инспектора 

могу обављати лица која имају једно од наведених звања: 
дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани ин-
жењер архитектуре или дипломирани просторни планер.

(2) Послове еколошког инспектора могу обављати лица 
која имају једно од наведених звања: дипломирани еколог, 
дипломирани инжењер заштите животне средине, дипло-
мирани биолог, дипломирани хемичар, дипломирани ин-
жењер технологије, дипломирани инжењер пољопривреде 
или дипломирани инжењер шумарства.

(3) Послове помоћника директора - главног републич-
ког урбанистичко-грађевинског и еколошког инспектора 
може обављати лице које има једно од звања која су пропи-
сана у ст. (1) и (2) овог члана. 

Члан 12.
(1) Послове инспектора рада могу обављати лица која 

имају једно од наведених звања: дипломирани правник, 
дипломирани инжењер заштите на раду, дипломирани 
инжењер машинства, дипломирани инжењер грађевинар-
ства, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани 
инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електро-
енергетике, дипломирани инжењер електроенергетике и 
аутоматике, дипломирани инжењер хемијске технологије 
или дипломирани економиста.

(2) Послове помоћника директора - главног републич-
ког инспектора рада може обављати лице које има једно од 
звања која су прописана за инспектора рада.

Члан 13.
(1) Послове здравственог инспектора могу обављати 

лица која имају једно од наведених звања: доктор медици-
не, доктор стоматологије, магистар фармације, дипломира-
ни медицинар здравствене његе, дипломирани медицинар 
физиотерапије, дипломирани санитарни инжењер или ди-
пломирани физиотерапеут.

(2) Послове фармацеутског инспектора могу обављати 
лица која имају једно од наведених звања: магистар фарма-
ције или доктор медицине.

(3) Послове инспектора за нејонизујуће зрачење могу 
обављати лица која имају једно од наведених звања: дипло-
мирани физичар, дипломирани инжењер електротехнике 
свих стручних звања и усмјерења, професор физике, ди-
пломирани еколог или дипломирани машински инжењер.

(4) Послове инспектора за хемикалије и биоциде могу 
обављати лица која имају једно од наведених звања: дипло-
мирани хемичар, дипломирани инжењер хемијске техно-
логије, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, 
магистар фармације, дипломирани санитарни инжењер, 
дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену тех-
нологију или дипломирани инжењер пољопривреде за пре-
раду и контролу пољопривредних производа.

(5) Послове инспектора за социјалну заштиту могу оба-
вљати лица која имају једно од наведених звања: дипломи-
рани социјални радник или дипломирани правник.

(6) Послове инспектора за предмете опште употребе 
и противепидемијску заштиту могу обављати лица која 
имају једно од наведених звања: дипломирани инжењер 
технологије, дипломирани инжењер пољопривреде, маги-
стар фармације, доктор медицине, дипломирани санитарни 
инжењер, дипломирани хемичар, дипломирани менаџер 
здравствене заштите, доктор ветеринарске медицине или 
дипломирани ветеринар.

(7) Послове помоћника директора - главног републичког 
здравственог инспектора може обављати лице које има једно 
од звања која су прописана у ст. од (1) до (6) овог члана.

Члан 14.
(1) Послове инспектора за просвјету и спорт могу 

обављати лица која имају једно од наведених звања: ди-
пломирани правник, професор социологије, професор 
филозофије, професор језика и књижевности, професор 
географије, професор психологије, професор педагогије, 
дипломирани педагог, професор историје, професор ма-
тематике, професор физике, професор информатике, про-
фесор хемије, професор биологије, односно професор 
двопредметне групе предмета од којих је бар један наведен 
у овом ставу, професор разредне наставе, дипломирани би-
блиотекар, дипломирани архивист, професор физичког ва-
спитања, дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани 
комуниколог или дипломирани економиста.

(2) Послове помоћника директора - главног републич-
ког инспектора зa просвјету и спорт може обављати лице 
које има једно од звања која су прописани за инспектора за 
просвјету и спорт.

Члан 15.
Послове инспектора за заштиту од пожара могу оба-

вљати лица која имају једно од наведених звања: дипломи-
рани инжењер заштите од пожара, дипломирани инжењер 
заштите на раду, дипломирани инжењер грађевинарства, 
дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани ин-
жењер електроенергетике, дипломирани инжењер електро-
енергетике и аутоматике, дипломирани инжењер машин-
ства или дипломирани инжењер хемијске технологије.

(2) Послове помоћника директора - главног републич-
ког инспектора за заштиту од пожара може обављати лице 
које има једно од звања која су прописана за инспектора за 
заштиту од пожара.
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Члан 16.

Послове инспектора за посебан надзор и унутрашњу 
контролу може обављати дипломирани правник.

Члан 17.
Лица која су на дан ступања на снагу овог правилника 

затечена у вршењу послова инспекцијског надзора у од-
говарајућем инспекцијском звању за које су испуњавали 
услове стручне спреме према Закону о инспекцијама у Ре-
публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16) настављају са обављањем 
инспекцијских послова у одговарајућем инспекцијском 
звању утврђеном Законом о инспекцијама Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске, број 18/20).

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 24.012/020-9-10/20
7. јула 2020. године В.д. директора,
Бањалука Драгутин Шкребић, с.р.

Синдикат здравства и социјалне заштите
На основу члана 240. став 3. Закона о раду (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18), Синдикат здрав-
ства и социјалне заштите, с једне стране, и Министарство 
здравља и социјалне заштите, с друге стране,  з а к љ у ч у ј у

ПОСЕБНИ  КОЛЕКТИВНИ  УГОВОР
О ИЗМЈЕНИ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Посебном колективном уговору за запослене у обла-

сти социјалне заштите (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 47/18) у члану 35. у ст. 1. и 2. број: “30” замјењује 
се бројем: “20”.

Члан 2.
Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Синдикат здравства и Министарство здравља и
социјалне заштите РС, социјалне заштите РС,
предсједник, министар,
Миленко Гранулић, с.р. Др Ален Шеранић, с.р.

Број: 59/20 Број: 11/05-122-22-1/18
2. јула 2020. године 2. јула 2020. године
Бањалука Бањалука

Након увида у текст Правилника о сакупљању, превозу и 
обиљежавању нуспроизвода и њихових производа (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 63/20) уочена је техничка грешка, 
те се  д а ј е

ИСПРАВКА
Правилника о сакупљању, превозу и обиљежавању 

нуспроизвода и њихових производа

1. У Правилнику о сакупљању, превозу и обиљежавању 
нуспроизвода и њихових производа (“Службени г ласник Репу-
блике Српске”, број 63/20) у преамбули текста послије ријечи: 
“нуспроизводима” додају се ријечи: “животињског поријекла”, а 
послије броја: “60/13” додају се ријечи: “и 94/19”.

2. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 12.05-335-528/20
7. јула 2020. године Секретар,
Бањалука Павле Карапетровић, с.р.

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број 65, од 7. јула 
2020. године, објављен је Правилник о измјени Правилника о на-
чину и условима установљавања узгајалишта дивљачи, који је до-
нијело Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
Грешком, исти правилник је објављен и у броју 66, 9. јула 2020. 
године, па се друга објава сматра ништавом.
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