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ОПАСНОСТ!  ОТПАДНИ АМАЛГАМ ИЗ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Мјесто настанка отпада
(назив произвођача отпада):

_____________________________

Датум настанка отпада:

_______________________________

Име лица које попуњава ознаку:

Количина отпада:

_____________________________

Индексни број и назив врсте отпада према прописима којим се уређују категорије, 
испитивање и класификација отпада:

18 01 10*
ОТПАДНИ АМАЛГАМ ИЗ СТОМАТОЛОГИЈЕ

1541
На основу члaнa 114. стaв 4. Зaкoнa o срeдњeм 

oбрaзoвaњу и вaспитaњу (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министaр прoсвjeтe 
и културe, 25. јула 2022. године,  д o н o с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРAВИЛНИКА O 

40-ЧAСOВНOJ РAДНOJ СЕДМИЦИ У СРEДЊOJ ШКOЛИ

Члан 1.
У Правилнику о 40-часовној радној седмици у средњој 

школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 82/21) 
у члану 4. у ставу 4. послије ријечи: “одјељењима” додају 
се ријечи: “III и”.

Став 5. мијења се и гласи:
“(5) Нaстaвник сa звaњeм мajстoрa или спeциjaлистe 

који верификовано извoди прaктичну нaстaву у oдjeљeњи-
мa III и IV стeпeнa имa сeдмичну нoрму 28 чaсoвa прaктич-
нe нaстaвe”.

Члан 2.
У члану 5. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“(2) Нaстaвнику кojи имa вишу или висoку струч-

ну спрeму и вeрификoвaнo извoди прaктичну нaстaву у 
oдjeљeњимa III и IV стeпeнa зa припрeму припaдa 0,3636 
чaсoвa пo чaсу.

(3) Нaстaвнику сa звaњeм мajстoрa или спeциjaлистe 
кojи верификовано извoди прaктичну нaстaву у oдjeљeњимa 
III и IV стeпeнa зa припрeму припада 0,2143 чaсoвa пo чaсу”. 

Члан 3.
У члану 7. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Директор школе на приједлог наставничког вијећа 

доноси одлуку о распореду одјељењских старјешинстава, 
водећи рачуна о најбољем интересу ученика”.

Ст. 5. и 6. бришу се.

Члан 4.
Члан 13. брише се.

Члан 5.
У члану 23. у ставу 2. послије ријечи: “школе” додају 

се ријечи: “у складу са правилником којим се прописују 
стандарди рада педагога, психолога, социјалног радника и 

дефектолога у васпитно-образовним установама Републике 
Српске”.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.05/020-1834/22
25. јула 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

1542
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 Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 
разрјешења чланова Управног одбора ЈУ Народна библио-
тека “Веселин Маслеша” Лакташи,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ВЕСЕЛИН 
МАСЛЕША” ЛАКТАШИ

1. Престаје дужност члановима Управног одбора ЈУ 
Народна библиотека “Веселин Маслеша” Лакташи, са 
25.7.2022. године, због истека мандата, у сљедећем саставу:

1) Татјана Петровић,
2) Љепосава Петковић и
3) Татјана Михајловић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-193/22
18. јула 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р.

1543
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. За кона о библиотечко-информационој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, бр. 
44/16 и 62/18), у поступку именовања чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека “Веселин Маслеша” Лак-
таши,  д о н о с и


