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2. Именовани обавља послове заступања и представља-

ња Јавне установе Средњошколски центар Пале у правном 
промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2949/20 Предсједник
15. октобра 2020. 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 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 133. ст. 1. и 2. Закона о средњем образовању 
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 92. сједни-
ци, одржаној 15.10.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ 

ЦЕНТАР ФОЧА

1. Крсти Ивановићу, професору физичког васпитања, 
престаје дужност вршиоца дужности директора Јавне уста-
нове Средњошколски центар Фоча због истека периода на 
који је именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2950/20 Предсједник
15. октобра 2020. 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 служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 133. Закона о средњем образовању и васпи-
тању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18, 
35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 92. сједници 
одржаној 15.10.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ФОЧА

1. Крсто Ивановић, професор физичког васпитања, 
именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе 
Средњошколски центар Фоча на период до 90 дана.

2. Именовани обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Средњошколски центар Фоча у правном 
промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2951/20 Предсједник
15. октобра 2020. 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 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 130. и члана 133. став 1. тачка 2) и став 
2. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Вла-
да Републике Српске, на 92. сједници, одржаној 15.10.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ 

ЦЕНТАР “МИЛОРАД ВЛАЧИЋ” ВЛАСЕНИЦА

1. Илинки Нинић, дипломираном психологу, преста-
је дужност вршиоца дужности директора Јавне установе 

Средњошколски центар “Милорад Влачић” Власеница због 
истека периода на који је именована.

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

Број: 04/1-012-2-2967/20 Предсједник
15. октобра 2020. 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 130. став 4. Закона о средњем 
образовању и васпитању (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике 
Српске, на 92. сједници, одржаној 15.10.2020. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР 
“МИЛОРАД ВЛАЧИЋ” ВЛАСЕНИЦА

1. Илинка Нинић, дипломирани психолог, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне установе Средњошкол-
ски центар “Милорад Влачић” Власеница на период до 90 
дана.

2. Именована обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Средњошколски центар “Милорад Вла-
чић” Власеница у правном промету без ограничења.

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

Број: 04/1-012-2-2968/20 Предсједник
15. октобра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2095
На основу члана 119а. став 11. Закона о средњем обра-

зовању и васпитању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар просвјете и културе, 6. октобра 
2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ СВЕТОСАВСКЕ 

НАГРАДЕ

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак за додјељи-

вање Светосавске награде наставницима у средњим школа-
ма у Републици Српској (у даљем тексту: Република).

Члан 2.
(1) За изузетне резултате у области образовања и васпи-

тања ученика и за допринос квалитетнијем образовању и 
васпитању у Републици наставници могу бити награђени 
Светосавском наградом, у складу са Законом о средњем 
образовању и васпитању (у даљем тексту: Закон) и овим 
правилником.

(2) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: ми-
нистар) додјељује Светосавску награду, која се састоји од 
Светосавске повеље и новчане награде.

(3) Светосавска награда из става 2. овог члана додјељује 
се сваке године на свечаности која се одржава на Дан Све-
тог Саве, 27. јануара, за претходну школску годину.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, додјела Светосавске 
награде може се организовати и други дан.
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Члан 3.
(1) Кандидате за додјелу Светосавске награде, у име 

школе, могу предлагати:
1) директор школе,
2) наставничко вијеће,
3) стручни активи.
(2) Кандидати за додјелу Светосавске награде су сви 

наставници који раде на подручју Републике и који испу-
њавају услове и критеријуме прописане Законом.

(3) Светосавска награда додјељује се једном наставни-
ку из опште или умјетничке школе и једном наставнику из 
стручне и техничке школе у оквиру једног актива дирек-
тора.

(4) Предлагачи из става 1. овог члана могу предлагати 
само по једног наставника из опште или умјетничке школе 
и једног наставника из стручне и техничке школе.

(5) Кандидати који су у једној години предложени за 
додјелу Светосавске награде, а нису је добили, могу бити 
поново предложени.

Члан 4.
(1) Избор кандидата за додјелу Светосавске награде 

врши се путем јавног позива, који расписује Министарство.
(2) Јавни позив објављује се у децембру текуће године 

и отворен је за достављање пријава кандидата најмање 15 
дана од дана објављивања.

(3) Јавни позив објављује се у дневним новинама које 
се издају на територији Републике и на интернет страници 
Министарства.

(4) Јавни позив из става 1. овог члана садржи сљедеће 
податке:

1) услове које кандидат треба да испуњава и критерију-
ме за бодовање приликом утврђивања листе кандидата,

2) податке о начину и адреси на коју се пријаве доста-
вљају, са назнаком: Пријава за додјелу Светосавске награде,

3) дан и мјесто гдје ће бити додијељена Светосавска 
награда.

Члан 5.
(1) Уз пријаву на јавни позив, која се доставља на обра-

сцу који се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини 
његов саставни дио, достављају се:

1) приједлог са образложењем, у штампаној форми (до 
двије стране),

2) биографија кандидата,
3) документација којом се доказује да кандидат испу-

њава услове и критеријуме за додјелу Светосавске награде.
(2) Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити ра-

зматране.

Члан 6.
(1) Министар именује Комисију за додјелу Светосавске 

награде (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисију из става 1. овог члана чини пет чланова, од 

којих су три члана представници Министарства и два члана 
представници Републичког педагошког завода.

(3) Административно-техничке послове за Комисију 
обавља Министарство.

(4) Административно-технички послови из става 3. 
овог члана подразумијевају:

1) запримање и прегледање достављене документације 
и вођење евиденције о поднесеним пријавама,

2) утврђивање испуњености услова и критеријума,
3) вођење записника о раду Комисије.

Члан 7.
(1) Услови које кандидат обавезно испуњава приликом 

пријављивања на јавни позив за додјелу Светосавске награ-
де, у складу са Законом, јесу:

1) да је у радном односу у школи у години у којој се 
додјељује награда,

2) да има најмање 15 година радног стажа на мјесту на-
ставника.

(2) Критеријуми за бодовање приликом утврђивања ли-
сте кандидата за додјелу Светосавске награде, у складу са 
Законом, јесу:

1) освојено прво мјесто на такмичењима ученика у 
претходној школској години које je припремао тај настав-
ник, односно за школско такмичење додјељује се један бод, 
за општинско такмичење два бода, за републичко такми-
чење три бода и за виши ниво такмичења четири бода,

2) иновативност и креативност у раду наставника бо-
дује се једним бодом, примјена разноврсних и савремених 
иновативних метода и технологија у васпитно-образовном 
раду бодује се једним бодом,

3) допринос наставника унапређивању квалитета рада 
установе у настави бодује се једним бодом и ваннаставним 
активностима бодују се једним бодом.

(3) Документација којом се доказује испуњеност крите-
ријума из става 2. овог члана треба да се односи на школску 
годину за коју се додјељује Светосавска награда.

Члан 8.
(1) Оцјењивање поднесених пријава Комисија врши 

системом бодовања који се уноси у табелу за оцјењивање, 
која се налази у Прилогу 2. овог правилника, који чини ње-
гов саставни дио.

(2) Комисија оцјењује пријаве кандидата у складу са 
критеријумима из члана 7. став 2. овог правилника.

Члан 9.
(1) У року од осам дана од дана закључења јавног по-

зива Комисија треба да сачини и предложи министру ранг-
листу кандидата који испуњавају услове и критеријуме за 
додјелу Светосавске награде.

(2) Ранг-листу из става 1. овог члана и приједлог кан-
дидата за додјелу Светосавске награде Комисија доставља 
министру.

(3) На основу приједлога из става 2. овог члана, ми-
нистар додјељује Светосавску награду, односно повељу и 
новчану награду.

(4) Имена добитника Светосавске награде објављују се 
на интернет страници Министарства.

Члан 10.
(1) Новчана награда из члана 9. став 3. овог правилника 

додјељује се у висини просјечне мјесечне плате након опо-
резивања исплаћене наставнику у Републици у претходном 
мјесецу прије додјељивања награде.

(2) Садржај и изглед повеље из члана 9. став 3. овог 
правилника налази се у Прилогу 3. овог правилника и чини 
његов саставни дио.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.051/020-3006/20
6. октобра 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЈЕЛУ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Предлагач:

Име и презиме наставника:
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Прилози:  _______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Датум: ______________________     
   __________________________

Потпис предлагача
ПРИЛОГ 2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
ТАБЕЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ КАНДИДАТА
ЗА ДОДЈЕЛУ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Редни 
број

Име и презиме 
кандидата

Први 
крите-
ријум

Други 
крите-
ријум

Трећи 
крите-
ријум

Укупан 
број 
бодова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Датум: ______________________                                             
            Потпис комисије: 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПРИЛОГ 3.
Садржај и изглед Повеље
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     _________                                                  ______________________ 

 
 
 
 
 
 

 

2096
На основу члана 6. став 2. Закона о нуспроизводима 

животињског поријекла (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 60/13 и 94/19) и члана 76. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА 

РУКОВАЊЕ, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ, 
ПАКОВАЊЕ, ОБИЉЕЖАВАЊЕ И УПОТРЕБУ 
НУСПРОИЗВОДА И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА И 
УСЛОВИМА ЗА ОБРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и технички 

захтјеви које су дужни да испуне субјекти у пословању са 
нуспроизводима и њиховим производима (у даљем тексту: 
субјекти у пословању) приликом руковања, обраде, пре-
раде и складиштења, паковања, обиљежавања и употребе 
нуспроизвода и њихових производа и услови за обраду от-
падних вода.

Члан 2.
Категоризација нуспроизвода врши се у складу са За-

коном о нуспроизводима животињског поријекла (у даљем 
тексту: Закон).

Члан 3.
Поједини појмови употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) међуобјекат за нуспроизводе Категорије 1 или Кате-

горије 2 је објекат у којем се привремено складиште непре-
рађени нуспроизводи животињског поријекла Категорије 1 
или Категорије 2, те у којем се, уколико је потребно, могу 
обавити одређене радње као што су: скидање коже, уситња-
вање и post mortem преглед,

2) међуобјекат за нуспроизводе Категорије 3 је објекат 
у којем се привремено складиште непрерађени нуспроизво-
ди животињског поријекла Категорије 3 и у којем се они, 
уколико је одобрено и потребно, разврставају, расијецају, 
хладе или замрзавају,

3) угоститељски отпад је отпад који долази из међуна-
родног промета и намијењен је исхрани животиња и сте-
рилизацији под притиском или преради неком од метода 
прописаних Законом или за производњу био-гаса или ком-
поста,

4) специфични ризични материјал су ткива и органи 
који су као такви дефинисани у складу са посебним пропи-
сом којим се уређује област трансмисивне спонгиформне 
енцефалопатије,

5) објекат за прераду је објекат у којем се прерађују 
нуспроизводи животињског поријекла (спалионице, коспа-
лионице, објекат за спаљивање кућних љубимаца),

6) објекат за складиштење је објекат у којем се нуспро-
изводи животињског поријекла привремено складиште 
прије коначне употребе или уништавања.

Члан 4.
(1) Субјекти који врше руковање, тј. сакупљање и тран-

спорт нуспроизвода и њихових производа, дужни су да у 
објектима испуњавају опште хигијенске услове прије по-
чињања обављања, у складу са прописима који регулишу 
ту област.

(2) Субјекти који врше обраду, прераду и складиштења 
нуспроизвода и њихових производа дужни су да у објекти-
ма, поред општих хигијенских услова, испуњавају и вете-
ринарско-здравствене услове, а прије почињања обављања 
дјелатности.

(3) Након утврђивања да ли објекат испуњава пропи-
сане услове, Министарство пољопривреде, шумарства и 


