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2.4. Критeриjуми зa дoдjeлу пoсeбних дoдaтних oзнaкa бeзбjeднoсти зa рoдeнтицидe (SPr)
SPr 1 Maмци сe пoстaвљajу нa нaчин дa сe сприjeчи кoнзумирaњe мaмaцa oд стрaнe других живoтињa. Maмцe у oблику блoкoвa
трeбa пoстaвити тaкo дa их глoдaри нe мoгу рaзнoсити.
Дa би сe oбeзбиjeдилa прaвилнa примjeнa, oзнaкa мoрa дa
сe нaлaзи нa истaкнутoм мjeсту нa eтикeти, тaкo дa сe у нajвeћoj
мoгућoj мjeри искључи мoгућнoст пoгрeшнe примjeнe oд стрaнe
кoрисникa.
SPr 2 Tрeтирaнo пoдручje у вриjeмe примjeнe мoрa бити
oбиљeжeнo. Moрa бити нaвeдeнa oпaснoст oд трoвaњa (примaрнoг
и сeкундaрнoг) aнтикoaгулaнтимa, кao и oдгoвaрajући aнтидoт.
Oзнaкa сe мoрa нaлaзити нa истaкнутoм мjeсту нa eтикeти тaкo
дa сe у нajвeћoj мoгућoj мjeри избjeгнe ризик oд случajнoг трoвaњa.
SPr 3 Угинули глoдaри у тoку примjeнe трeбa да се свaкoднeвнo уклaњaју. Угинули глoдaри сe нe смиjу oдлaгaти у кaнтe зa
кoмунaлни oтпaд или нa дeпoниjaмa кoмунaлнoг oтпaдa.
Дa би сe избjeглo сeкундaрнo трoвaњe живoтињa, oвa oзнaкa
сe дoдjeљуje свим рoдeнтицидимa кojи сaдржe aнтикoaгулaнтe кao
aктивнe мaтeриje.
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На основу члана 153. став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),
министар просвјете и културе д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ФИНАНСИРАЊУ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Члан 1.
У Правилнику о финансирању основних школа (“Службени гласник Републике Српске”, број 5/09) у члану 2.
послије ријечи: “буџет” ријеч: “и” брише се и додаје запета,
а послије ријечи: “самоуправе” додају се ријечи: “и других
извора”.
Члан 2.
У члану 4. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Средства за рад школе обрачунава Министарство.”.
Члан 3.
Члан 5. брише се.
Члан 4.
У члану 6. у ставу 1. тачка б) брише се.
У тачки д) послије ријечи: “броја” ријеч: “часова” замјењује се ријечју: “сати”.
У тачки е) број: “118/07” замјењује се бројем: “31/14”.
У тачки ж) ријеч: “најниже” брише се.
Члан 5.
У члану 7. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Министарство даје сагласност на формирање
одјељења у школама за сваку школску годину.”.
Члан 6.
Члан 8. мијења се и гласи:
“(1) У складу са овим правилником, под појмом обрачунско одјељење подразумијевају се:
а) одјељење истог разреда формирано на сљедећи начин:
1) једно обрачунско одјељење - број ученика од 18 до 30,
2) два обрачунска одјељења - број ученика од 31 до 60,
3) три обрачунска одјељења - број ученика од 61 до 90,
4) четири обрачунска одјељења - број ученика од 91 до 120,
5) пет обрачунских одјељења - број ученика од 121 до 150,
6) шест обрачунских одјељења - број ученика од 151
до 180,
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7) седам обрачунских одјељења - број ученика од 181
до 210,
8) осам обрачунских одјељења - број ученика од 211 до
240,
9) девет обрачунских одјељења - број ученика од 241
до 270;
б) комбиновано одјељење:
1) формирано од два разреда која имају највише 18 ученика,
2) формирано од три разреда која имају највише 12 ученика и
3) формирано од четири или пет разреда која имају највише десет ученика и
в) специјално одјељење које има највише десет ученика.”.
Члан 7.
У члану 9. у ставу 1. послије ријечи: “одјељење” ријечи:
“као и комбиновано одјељење које броји више од предвиђеног броја ученика у члану 8. та. а) и б) важећег правилника”
бришу се.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) У настави основа информатике и техничког образовања, у случају када је број ученика у одјељењу већи од 23,
умјесто једног обрачунског одјељења могу се признати два
обрачунска одјељења.”.
Члан 8.
У члану 10. у ставу 1. послије ријечи: “у складу са”
ријечи: “чланом 44. став 2.” замјењују се ријечима: “чланом
44. ст. 5, 8, 10. и 12.” .
Члан 9.
У члану 16. став 4. брише се.
Члан 10.
У члану 18. став 2. брише се.
Члан 11.
У члану 19. став 2. брише се.
Члан 12.
Члан 28. брише се.
Члан 13.
Члан 30. мијења се и гласи:
“(1) Прековременим радом наставника не сматрају се:
а) допунска настава,
б) додатна настава,
в) припремна настава,
г) одржавање разредних испита,
д) слободне активности (секције, клубови, ученичка задруга и други облици),
ђ) факултативна настава,
е) рад у стручним органима,
ж) стручно усавршавање и
з) други послови ван наставе.
(2) Часови, односно сати ван наставе (за послове ваннаставног особља) не сматрају се прековременим радом
наставника или ваннаставног особља.”.
Члан 14.
У члану 32. послије ријечи: “коефицијентом” ријечи:
“и најмањом” бришу се, додаје се запета, а послије ријечи: “рада” додају се ријечи: “и увећањима основне плате
предвиђеним законом који уређује плате запослених у области просвјете и културе и посебним колективним уговором“.
Члан 15.
У члану 35. у ставу 1. послије ријечи: “коефицијентом”
ријечи: “и најмањом” бришу се, додаје се запета, а послије
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ријечи: “рада” додају се ријечи: “и увећањима основне плате предвиђеним законом који уређује плате запослених у
области просвјете и културе и посебним колективним уговором”.
Члан 16.
Члан 36. мијења се и гласи:
“Укупан износ потребних средстава за нето плате свих
радника школе је збир средстава предвиђених чл. 32, 33, 34.
и 35. овог правилника.”.
Члан 17.
У члану 37. став 3. брише се, а досадашњи став 4.
постаје став 3.
Члан 18.
Члан 38. мијења се и гласи:
“(1) Обрачун плате за неверификованог наставника, као
и за прековремени рад наставника врши се само за вријеме
наставних недјеља.
(2) Неверификованом наставнику не могу се обрачунавати часови прековременог рада.”.
Члан 19.
Члан 39. мијења се и гласи:
“(1) Коефицијент за обрачун плате радника школе
утврђује се законом који уређује плате запослених у области просвјете и културе.
(2) Ако радник ради на два радна мјеста са различитим
платним коефицијентом, плата му се обрачунава пропорционално његовом недјељном броју часова за свако радно мјесто.
(3) Обрачун дијела плате директора и помоћника директора за прековремени рад у редовној настави врши се на
основу платног коефицијента наставника.”.
Члан 20.
Члан 41. мијења се и гласи:
“Школа запосленима исплаћује накнаде и остала лична
примања предвиђена законом који уређује плате запослених у области просвјете и културе и посебним колективним
уговором.”.
Члан 21.
У члану 42. у ставу 1. послије ријечи: “цијене” додаје се
ријеч: “мјесечне”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Радницима који раде са непуним радним временом
плаћају се трошкови превоза у висини збира дневне карте,
уколико је то повољније од цијене мјесечне карте.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 22.
У члану 51. став 2. брише се.
Члан 23.
У члану 53. став 2. брише се.
Члан 24.
У члану 56. у ставу 1. послије ријечи: “школске” ријечи:
“и календарске” бришу се.
У тачки б) послије ријечи: “путује” брише се запета и
додаје ријеч: “и”, а тачка в) брише се.
Досадашња тачка г) постаје тачка в).
Члан 25.
У члану 57. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Уколико на одређеној релацији нема организованог
превоза од јединице локалне самоуправе, школа у складу са
законом који уређује област јавних набавки спроводи процедуру за избор превозника на тој релацији, те у писаној
форми обавјештава Министарство о спроведеној процедури.”.
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Члан 26.
У члану 61. у ставу 1. тачка и) мијења се и гласи:
“и) прими радника у радни однос супротно законским
и подзаконским прописима којима је регулисан пријем радника у основне школе”.
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.04/020-1888/14
15. августа 2014. године
Бања Лука

Министар,
Горан Мутабџија, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
На основу одредби члана 4. став 2. тачка г), члана 8. став
2. Закона о гасу (“Службени гласник Републике Српске” бр.
86/07 и 121/12), члана 190. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”,
број 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 21. став 1. Правилника о
издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 39/10 и 65/13), одлучујући по захтјеву подносиоца Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију природног гаса “САРАЈЕВО-ГАС” Источно Сарајево за издавање
дозволе за обављање дјелатности транспорта природног
гаса, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 88. редовној сједници, одржаној 30. јула 2014. године у Требињу, д о н и ј е л а ј е

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ТРАНСПОРТА ПРИРОДНОГ ГАСА

1. УСВАЈА СЕ захтјев подносиоца и издаје дозвола за
обављање дјелатности транспорта природног гаса Акционарском друштву за транспорт и дистрибуцију природног
гаса “САРАЈЕВО-ГАС” Источно Сарајево.
2. Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса из тачке 1. диспозитива овог рјешења издаје
се на период важења од пет година, почев од 31.07.2014.
године.
3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса и Услови
дозволе за обављање дјелатности транспорта природног
гаса, регистарски број: 01-234-04-2/01-1/14.
4. Корисник Дозволе je у периоду важења Дозволе обавезан плаћати регулаторну накнаду у складу са посебним
рјешењем о регулаторној накнади Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске.
5. Корисник Дозволе се обавезује да у року од три мјесеца од дана доношења овог рјешења поднесе Регулаторној
комисији на прописаном обрасцу Захтјев за одобравање
цијена за кориснике транспортног система природног гаса.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске” и на
интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
Образложење
Акционарско друштвo за транспорт и дистрибуцију
природног гаса “САРАЈЕВО-ГАС” Источно Сарајево (у
даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем
тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање Дозволе
за обављање дјелатности транспорта природног гаса, под
бројем 01-87-680/14, од 28.04.2014. године. Захтјев је поднесен на прописаном обрасцу уз који је приложена пратећа
документација и заведен је у Регулаторној комисији, под
бројем: 01-234-1/14, од 30.04.2014. године.
Подносилац захтјева је корисник Дозволе за обављање
дјелатности транспорта природног гаса која је издата
Рјешењем Регулаторне комисије, број: 01-557-7/09, дана

