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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

90

14.9.2020.

П РА В И Л Н И К

ОД Л У КУ

O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКA О УСЛОВИМА
И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА
ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ У 2020. ГОДИНИ

Утврђује се да чланом 17. Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, број: 02/1021-576/20, који је Народна скупштина Републике Српске
изгласала на Десетој редовној сједници, одржаној 18. јуна
2020. године, није повријеђен витални национални интерес
бошњачког народа.

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 11/20) у члану 4. у ставу 3. ријечи: “пет
мјесеци” замјењују се ријечима: “шест мјесеци”.
Члан 2.
У члану 5. у ставу 1. у тачки 2) послије ријечи: “за пословне субјекте” додају се ријечи: “и физичка лица”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-330-2970/20
9. септембра 2020. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

1750
На основу члана 34. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
134/11, 82/13 и 103/15) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
број 115/18), рјешавајући по захтјеву за утврђивање радног мјеста на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем, министар рада и борачко-инвалидске заштите, на
приједлог Комисије за утврђивање радних мјеста на којима
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАДНОГ МЈЕСТА НА КОЈЕМ СЕ СТАЖ
ОСИГУРАЊА РАЧУНА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ У
“САМАРЏИЋ” ДОО БИЈЕЉИНА

1. Као радно мјесто на којем се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у “Самарџић” д.о.о. Бијељина
утврђује се:
1) возач аутобуса.
2. Сваких 12 мјесеци рада проведених на радном мјесту
из тачке 1. овог рјешења рачунаће се као 14 мјесеци стажа
осигурања.
3. Осигураницима који раде на радном мјесту из тачке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем
рачунаће се само за вријеме које су ефективно провели на
раду.
4. Осигураницима који раде на радном мјесту из тачке 1. овог рјешења стаж осигурања са увећаним трајањем
рачунаће се од дана ступања Рјешења на снагу.
5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 16-04/4-181-154/2019
7. септембра 2020. године
Бања Лука

Министар,
Душко Милуновић, с.р.

Вијеће за заштиту виталног интереса
Уставног суда Републике Српске
На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на
Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/11
и 92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног
суда Републике Српске, на сједници одржаној 7. септембра
2020. године, д о н и ј е л о ј е

Образложење
Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 23. јула 2020. године Уставном суду Републике
Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем
тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-346/20, од 22. јула 2020. године, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о измјенама
и допунама Закона о средњем образовању и васпитању,
број: 02/1-021-576/20, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 18. јуна
2020. године. Уз наведени акт, достављени су предметни
закон, Одлука о покретању поступка заштите виталног
националног интереса бошњачког народа, број: 03.2-584/20, од 29. јуна 2020. године, Образложење ове одлуке,
број: 03.2-5-84/20-1, од 6. јула 2020. године, те Амандман
са образложењем, под бројем: 03.2-5-84/20-2, од 6. јула
2020. године, који је Клуб делегата бошњачког народа
поднио на овај закон. У акту предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Десетој редовној сједници, одржаној 18. јуна 2020.
године, изгласала Закон о измјенама и допунама Закона о
средњем образовању и васпитању, број: 02/1-021-576/20,
те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике
Српске, овај закон достављен на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је
поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите
виталног националног интереса бошњачког народа, јер
сматра да је овим законом повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће
народа Републике Српске није постигло сагласност свих
клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка
комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је
прослијеђено Уставном суду Републике Српске - Вијећу
за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Законом
о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и
васпитању повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.
Уз наведени акт предсједавајуће Вијећа народа, од 23.
јула 2020. године, Суду су достављени извод из стенограма
записника са Десете редовне сједнице Народне скупштине
Републике Српске, одржане 16, 17. и 18. јуна 2020. године
(дио који се односи на предметни закон), извод из стенограма са Десете сједнице Вијећа народа Републике Српске,
одржане 15. јула 2020. године (дио који се односи на поменути закон), те извод из стенограма са Пете сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и
Вијећа народа Републике Српске, одржане 22. јула 2020. године (дио који се односи на усаглашавање ставова поводом
изгласаног закона).
Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је Рјешењем број: УВ-14/20, од 29. јула 2020. године, утврдило
да је прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа
у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде
виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и
васпитању, број: 02/1-021-576/20, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 18.
јуна 2020. године
Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је Клубу делегата
српског народа у Вијећу народа Републике Српске, Клубу
делегата хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске, 29. јула 2020.
године, доставило на одговор поменуто рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа.

