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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1) ако члан поднесе оставку;
2) смрћу члана школског одбора;
3) спријеченошћу обављања дужности члана школског
одбора због:
1. болести,
2. дужег оправданог одсуства,
3. у другим оправданим случајевима;
4) ако је ријеч о раднику којем је престао радни однос
у школи;
5) ако је ријеч о родитељу чије је дијете престало да
похађа школу;
6) ако Министарство на приједлог савјета родитеља,
радника школе, јединице локалне самоуправе, иницијативе
других органа школе, инспекцијских органа или властитом
иницијативом донесе одлуку о разрјешењу члана школског
одбора;
7) ако је правоснажном судском одлуком члан школског
одбора осуђен на безусловну казну затвора у трајању од
шест мјесеци и више или казну за кривично дјело које га
чини недостојним за обављање те дужности.
(2) У случају да члану школског одбора престане чланство у школском одбору прије истека мандата, школа покреће поступак за избор новог члана.
(3) Оснивач школе, радници школе, савјет родитеља и
јединица локалне самоуправе могу покренути иницијативу
и опозвати своје представнике у школском одбору ако не
извршавају своје обавезе.
(4) Иницијативу за разрјешење школског одбора могу
поднијети и други органи школе, просвјетни инспектори
и стручни савјетници ако се утврди да школски одбор не
испуњава своје обавезе.
(5) Синдикална организација заказује састанак на којем
се расправља о опозиву члана школског одбора из реда запослених радника у школи.
(6) Предсједник савјета родитеља заказује састанак на
којем се расправља о опозиву члана школског одбора у име
савјета родитеља.
(7) У случају да школски одбор не поступа у складу
са законом, оснивач ће покренути поступак за разрјешење
школског одбора.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о избору и раду школског одбора (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 7/09, 37/09 и 65/13).
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.032/020-480/18
15. фебруара 2018. године
Бањалука

Министар,
Др Дане Малешевић, с.р.
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На основу члана 17. став 9. Закона о геолошким истраживањима (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
110/13 и 91/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар
индустрије, енергетике и рударства д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ
И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЛИЦА
ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица геолошке струке (“Службени
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30.3.2018.

гласник Републике Српске”, број 111/14) у члану 3. ријечи:
“годину дана” замјењују се ријечима: “двије године”.
Члан 2.
У члану 9. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Стручни испит полаже се пред Комисијом, коју рјешењем именује министар индустрије, енергетике и рударства (у даљем тексту: министар), за сваки испитни рок, са
претходно утврђене листе испитивача.”.
Члан 3.
У члану 11. у ставу 3. ријечи: “привредно друштво” замјењују се ријечима: “правно лице”.
Члан 4.
У члану 13. у ставу 2. ријечи: “привредно друштво” замјењују се ријечима: “правно лице”.
У ставу 3. у тачки 4) ријечи: “привредном друштву” замјењују се ријечима: “правном лицу”.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 05.07/020-542/18
19. марта 2018. године
Бања Лука

Министар,
Петар Ђокић, с.р.

Агенција за банкарство Републике Српске
На основу члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б, члана 35. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 59/13 и 4/17), те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. став
1. тачка б. Статута Агенције за банкарство Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/17),
Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске,
на 45. сједници, одржаној 28.12.2017. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ТАРИФИ ПО КОЈОЈ СЕ НАПЛАЋУЈУ
НАКНАДЕ ОД БАНАКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се тарифа и начин плаћања
накнада за издавање дозвола за оснивање и рад банака,
надзор рада банака, као и други послови које, у складу са
Законом о банкама Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 4/17) и другим прописима, врши
Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).
Члан 2.
Надзорни одбор банке и управа банке одговорни су за
уредно плаћање накнада за послове које изврши Агенција.
Члан 3.
Накнада из члана 1. ове одлуке наплаћује се по појединим врстама послова према сљедећој тарифи:
1) накнаде за издавање дозвола, сагласности, одобрења,
потврда и других аката Агенције износе:
1. накнада за издавање дозволе за рад банке износи
30.000 КМ,
2. накнада за издавање одобрења за оснивање организационих дијелова банке у Републици Српској, Федерацији
Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине и изван Босне и Херцеговине:
- за филијале износи 3.000 КМ,
- за остале организационе дијелове и представништва
износи 1.000 КМ и
- за шалтере износи 500 КМ,

