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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И 
ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

1. У Рјешењу о именовању Комисије за утврђивање 
приједлога листе вјештака, поступање по примједбама 
за рад и предлагање мјера за област архитектуре и урба-
низма, број: 08.020/111-77/22, од 4.4.2022. године, у тачки 
1. подтачка 1) брише се.

Досадашње т. 2, 3. и 4. постају т. 1, 2. и 3. 
2. Тачка 2. мијења се и гласи:
“За секретара Kомисије именује се Јелица Грбић”.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.

Број: 08.020/111-77-1/22
21. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 
111/21, 15/22 и 56/22), члана 6. Закона о вјештацима Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
74/17) и члана 207. Закона о општем управном поступку 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07, 
50/11 и 66/18), министар правде  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ИЗ ГРАФИЧКО-
ТЕХНОЛОШКЕ ОБЛАСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, ПОСТУПАЊЕ ПО 
ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА

1.
У Рјешењу о именовању Комисије из графичко-техно-

лошке области за утврђивање приједлога листе вјештака, 
поступање по примједбама за рад и предлагање мјера, број: 
08.020/111-162/22, од 30.6.2022. године, у тачки 1. врши се 
измјена тако да умјесто: “За чланове Комисије за област 
заштите животне средине именују се:” треба да стоји: “За 
чланове Комисије за графичко-технолошку област именују 
се:”, а остали дио текста остаје непромијењен.

2.
Овај закључак саставни је дио изворника Рјешења из 

тачке 1. диспозитива и има правно дејство од дана од којег 
правно дејство има наведено рјешење.

Број: 08.020/111-162/22
20. јула 2022. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р. 

1498 
На основу члана 50. став 6. Закона о средњем образова-

њу и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министар просвјете и кул-
туре, 12. јула 2022. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ИЗВОЂЕЊУ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА

Члан 1.
У Правилнику о извођењу екскурзија и излета (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 13/20) у члану 5. 
у ставу 3. ријечи: “на почетку школске године” бришу се.

Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
“(1) Екскурзије и излети изводе се на територији Репу-

блике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Републике 
Србије и Црне Горе, а једном у току школовања екскурзија 
може да се организује и у другим земљама.

(2) За организовање екскурзија и излета школи је по-
требна сагласност Републичког педагошког завода (у 
даљем тексту: РПЗ).

(3) Захтјев за сагласност треба да садржи образложење 
о стручној оправданости екскурзије и доставља се РПЗ-у 
најмање 30 дана прије планираног датума реализације за 
екскурзије, односно најмање 15 дана прије планираног да-
тума реализације за излете.

(4) Приликом давања сагласности РПЗ ће узети у обзир 
елементарне непогоде или појаве које могу угрозити здра-
вље и сигурност ученика уколико су се догодиле на плани-
раним дестинацијама, као што су:

1) земљотрес,
2) поплава,
3) пожар,
4) пандемијска болест,
5) политичка превирања,
6) немири,
7) друге ванредне околности.
(5) РПЗ ће повући сагласност дату за организовање 

екскурзија и излета уколико добије мишљење или препо-
руку званичних домаћих или страних надлежних институ-
ција да би путовање на изабране дестинације могло да буде 
опасно по здравље и сигурност ученика и наставника, из 
разлога наведених у ставу 4. овог члана”.

Члан 3.
У члану 7. послије ријечи: “став” број: “2” замјењује 

се бројем: “3”, а у т. 1), 2) и 3) послије ријечи: “екскурзије” 
додају се ријечи: “и излета”.

Члaн 4.
У члану 8. у ставу 1. послије ријечи: “родитеља” додају 

се ријечи: “или старатеља”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Екскурзија се реализује ако овом виду активности 

присуствује више од 50% ученика у одјељењима у којима 
се реализује екскурзија”.

Досадашњи став 3, који постаје став 4, мијења се и гласи:
“(4) Екскурзија се организује и реализује на крају ра-

зреда који претходи завршном разреду или у завршном 
разреду према школском календару у термину утврђеном 
годишњим програмом рада школе”.

Став 7. брише се.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7.

Члaн 5.
У члану 11. у ставу 1. у тачки 7) послије ријечи: “на-

ставници” додају се запета и нова тачка 8), која гласи:
“8) стручни сарадници”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Вођу путовања одређује директор школе из реда на-

ставника који остварују наставни програм, а који су у вези 
са циљевима и задацима екскурзије и стручних сарадника”.

Члан 6.
У члану 16. у ставу 2. послије ријечи: “цијене аранжма-

на” додају се ријечи: “који садржи све планиране елементе 
дефинисане програмом екскурзије”.

Члан 7.
У члану 20. у ставу 4. послије ријечи: “годину” додају 

се ријечи: “или стручни сарадник школе”.
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У ставу 5. ријеч: “Школа” замјењује се ријечима: “Ту-
ристичка агенција”.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.05/1242/22
12. јула 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 
разрјешења чланова Управног одбора ЈУ Народна библио-
тека “Бранко Чучак” Хан Пијесак,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
“БРАНКО ЧУЧАК” ХАН ПИЈЕСАК

1. Престаје дужност члановима Управног одбора ЈУ 
Народна библиотека “Бранко Чучак” Хан Пијесак због 
истека мандата, у сљедећем саставу:

1) Радославка Сударушић,
2) Јована Голић и
3) Александра Влачић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-182/22
13. јула 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

1500
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са 
чланом 38. став 4. Закона о библиотечко-информационој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
44/16 и 62/18), у поступку именовања чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека “Бранко Чучак” Хан Пије-
сак,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

“БРАНКО ЧУЧАК” ХАН ПИЈЕСАК

1. Именују се вршиоци дужности чланова Управног од-
бор ЈУ Народна библиотека “Бранко Чучак” Хан Пијесак, 
почевши од 26.7.2022. године, на период до конституисања 
новог управног одбора, а најдуже на шест мјесеци, у сље-
дећем саставу:

1) Мирослава Жугић,
2) Видовић Милош и
3) Гашевић Тијана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-182-1/22
13. јула 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 6, а у вези са 
чланом 34. став 1. тачка 1. Закона о библиотечко-информа-

ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, 
бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења дужности дирек-
тора ЈУ “Народна библиотека Рибник” Рибник  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРУ 
ЈУ “НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РИБНИК”

1. Свјетлани Врачар престаје дужност директора ЈУ 
“Народна библиотека Рибник” због истека времена на које 
је именована.

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

Број: 07.06/620-159-7/22
19. јула 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 6. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 
именовања директора ЈУ “Народна библиотека Рибник” 
Рибник, на приједлог Комисије за избор,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ “НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА РИБНИК” РИБНИК

1. Свјетлана Врачар из Рибника именује се за директора 
ЈУ “Народна библиотека Рибник” на мандатни период од 
четири године.

2. Именована обавља послове заступања и представља-
ња ЈУ “Народна библиотека Рибник” у правном промету 
без ограничења.

3. Овлашћује се Свјетлана Врачар да изврши промје-
ну овлашћеног лица за заступање ЈУ “Народна библиотека 
Рибник” Рибник у судском регистру надлежног суда.

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

Број: 07.06/620-159-8/22
19. јула 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

1501
На основу члана 151. став 6. Закона о полицији и 

унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 18/22 - Одлука Устав-
ног суда Републике Српске) и члана 76. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22),  11.7.2022. године 
министар унутрашњих послова  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОЦЈЕЊИВАЊУ 

ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ

Члан 1.
У Правилнику о оцјењивању током полицијске обуке 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 16/21) у чла-
ну 37. послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

“(2) Изузетно од става 1. овог члана, министар може од-
лучити о упућивању класе кадета након завршетка једног 
дијела прве фазе полицијске обуке у другу фазу полициј-
ске обуке, односно приправнички рад, иако нису закључене 
оцјене из свих предмета, стручних модула и вјештина”.

Члан 2.
У члану 43. став 3. брише се.


