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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
члана 16. Закона о систему Јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) и члана 9. став
2. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 30/10 и 102/12), Влада Републике Српске, нa 60. сједници,
одржаној 11.2.2016. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ
ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именују се три (3) члана Управног одбора ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске, у саставу:
1) Маја Васковић,
2) Бошко Томић и
3) Радомир Драгичевић.
2. Именовање се врши на период од четри године.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2- 256/16
11. фебруара 2016. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с. р.
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На основу члана 25. став 3. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/15) 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 ДВОЈЕЗИЧНОM ОСТВАРИВАЊУ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА И РАДА НА ЈЕЗИКУ НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА

Члан 1.
Овим правилником уређује се двојезично остваривање
васпитно-образовног рада на језику националних мањина
у предшколским установама, основним школама, специјалним школама и установама здравствене и социјалне заштите (у даљем тексту: установа) које спроводе програм пред-
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школског васпитања и образовања у Републици Српској (у
даљем тексту: Република), као и рад на језику националних
мањина.
Члан 2.
Васпитање и образовање припадника националних
мањина предшколског узраста остварује се на њиховом
језику или двојезично, а с циљем обезбјеђења доступности језика, књижевности, историје и културе националне
мањине којој дијете припада путем цјеловитог развоја у
складу са способностима, потенцијалима, посебностима,
потребама и интересoвањима предшколског дјетета.
Члан 3.
Програм предшколског васпитања и образовања (у
даљем тексту: Програм) у установи остварује се на матерњем језику и двојезично.
Члан 4.
(1) Васпитно-образовни рад у установи подразумијева примјену Програма на једном од језика конститутивних народа у
Републици или на језику припадника националних мањина.
(2) Двојезично остваривање Програма у установама у
смислу овог правилника представља остваривање Програма на једном од језика конститутивних народа у Републици
и на језику припадника националних мањина истовремено.
Члан 5.
Приликом остваривања васпитно-образовног рада за
припаднике националних мањина на њиховом језику установа мора да обезбиједи и несметано спровођење васпитно-образовног рада за преосталу дјецу у тој групи на њиховом језику.
Члан 6.
(1) Васпитно-образовни рад на језику припадника националних мањина подржан је системом активности кроз
учење и игру, као и мрежом исхода учења који су прописани Програмом и остварује се у складу са посебношћу у
погледу језика, књижевности, историје и културног стваралаштва припадника националних мањина.
(2) Потенцијални садржаји активности и игара који
се односе на посебност припадника националних мањина
представљају саставни дио годишњег програма рада установе, који се доставља Министарству просвјете и културе
(у даљем тексту: Министарство) на увид.
(3) Програм из става 2. овог члана Министарство доставља Савезу националних мањина Републике Српске на
разматрање.
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(4) Праћење примјене Програма на језику припадника
националних мањина саставни је дио праћења примјене
цјелокупног Програма.
Члан 7.
(1) Двојезично остваривање Програма реализује се ако
се за то опредијели најмање 50% родитеља, односно старатеља дјеце укључене у васпитну групу у установи.
(2) Активности двојезичног остваривања Програма не
разликују се од садржаја активности Програма једнојезичних група.
(3) Двојезични предшколски програм остварује се у
групи коју воде два васпитача истовремено, један за дјецу
конститутивних народа у Републици, а други за дјецу припадника националних мањина, тако да се дјеци у групи један васпитач обраћа на једном, а други васпитач на другом
језику.
Члан 8.
(1) Програм за припаднике националних мањина у
установи остварују лица која испуњавају услове за остваривање Програма у складу са законом.
(2) Лица из става 1. овог члана треба да имају потребну језичку компетенцију припадника националне мањине,
што доказују дипломом, односно увјерењем високошколске установе или цертификатом језичких курсева за тај језик, који је најмање нивоа B2.
(3) Програм за припаднике националних мањина могу
изводити и васпитно-образовни радници који не испуњавају услове за обављање послова васпитача, а којима је на
други начин омогућено овладавање садржајем Програма на
језику припадника те националне мањине.
(4) Провјера практичних знања васпитно-образовног
радника из става 3. овог члана у једнодневном трајању у
смислу примјене Програма подразумијева извођење огледне активности учења и игре у установи пред комисијом коју
формира оснивач.
(5) Васпитно-образовни радници из става 3. овог члана
Програм за припаднике националних мањина могу изводити у случајевима када је наведени програм започет и када
квалификовани радник из оправданих разлога није у могућности да настави са радом.
(6) Установа у којој се реализује Програм може ангажовати лице из става 3. овог члана и у случају када постоји
интерес за извођење Програма, а није могуће ангажовати
квалификованог радника по конкурсу, најдуже до пријема
квалификованог радника по конкурсу.
Члан 9.
Педагошка документација установе или васпитне групе
у којој се примјењује Програм за припаднике националних
мањина води се службеним писмима на једном од језика
конститутивних народа у Републици и на језику и писму
припадника те националне мањине.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о двојезичном остваривању васпитно-образовног рада и рада на језицима националних мањина (“Службени гласник Републике Српске”, број 10/13).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.040/020-39-1/16
5. фебруара 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Дане Малешевић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 86. ст. 2. и 3. Закона о Републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,

13

19.2.2016.

11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 38. Закона о
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 6/12) и захтјева Селак Милана из
Бања Луке од 2.2.2015. године, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука
доноси

ОД Л У КУ
О ПРОМЈЕНИ ГРАНИЦЕ ИЗМЕЂУ КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА БУЏАК И ШАРГОВАЦ У ГРАДУ БАЊА ЛУКА

I
Мијења се граница између катастарских општина
Буџак и Шарговац у граду Бања Лука, и то на начин да се
катастарске парцеле бр.: 1013/2, површине 166 м², 1013/3,
површине 39 м², 1013/4, површине 5 м², 1013/5, површине
2 м², уписане у посједовни лист број 892, на име Друштвена својина јавни и некатегорисани путеви са 23/25 дијела и
Селак Мирка Милан са 2/25 дијела, као и катастарска парцела 1588/8, површине 194 м², уписана у посједовни лист
број 72, на име Друштвена својина воде (1/1), отписују из
катастарске општине Шарговац и припајају у катастарску
општину Буџак.
II
Извршиће се пренумерација катастарских парцела из
тачке I ове одлуке тако што ће наведеним парцелама бити
додијељени нови бројеви у катастарској општини Буџак.
III
Промјена границе између катастарских општина Буџак
и Шарговац биће спроведена кроз катастарски операт тако
што ће се након пренумерације парцела из тачке I ове одлуке брисати у посједовном листу бр. 892 и 72 у катастарској
општини Шарговац и приписати у нове посједовне листове, на исте посједнике, у катастарској општини Буџак.
IV
Промјена границе између катастарских општина Буџак
и Шарговац извршиће се и на радном оригиналу катастарског плана.
V
Трошкове поступка промјене границе између катастарских општина Буџак и Шарговац по овој одлуци сноси подносилац захтјева из увода ове одлуке.
VI
За спровођење ове одлуке задужују се Комисија о
промјени границе између катастарских општина Буџак и
Шарговац и Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове Подручна јединица Бања Лука.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.03/952.1-153/15
3. фебруара 2016. године
Бања Лука

Директор,
Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике
Српске д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДРАГОЧАЈ, ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио
катастарске општине Драгочај, град Бања Лука, и то за
катастарске парцеле бр.: 1552, 1554, 1555/1, 1555/2, 1709,

