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На осно ву чла на 43. став 3. Зако на о Вла ди Репу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
118/08) и чла на 5. став 2. Зако на о извр ше њу Буџе та Репу -
бли ке Срп ске за 2012. годи ну (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, број 3/12), Вла да Репу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 14. јуна 2012. годи не,  д о н и ј е л а ј е

ОД Л У  К У
О ДАВА ЊУ САГЛА СНО СТИ НА ПРО ГРАМ СКЕ 
АКТИВ НО СТИ У 2012. ГОДИ НИ НЕВЛА ДИ НИХ 

ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА/УДРУ ЖЕ ЊА ПРО ИЗ АШЛИХ ИЗ 
АНТИ ФА ШИ СТИЧ КЕ И ОСЛО БО ДИ ЛАЧ КЕ БОР БЕ

ТОКОМ 20. ВИЈЕ КА И ОДБРАМ БЕ НО-ОТАЏ БИН СКОГ
РАТА РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

I

Даје се сагла сност на Про грам ске актив но сти у 2012.
годи ни невла ди них орга ни за ци ја/удру же ња про из ашлих из
анти фа ши стич ке и осло бо ди лач ке бор бе током 20. вије ка и
Одбрам бе но-отаџ бин ског рата Репу бли ке Срп ске.

II

За реа ли за ци ју ове одлу ке заду жу је се Мини стар ство
рада и борач ко-инва лид ске зашти те.

III

Ова одлу ка сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1401/12 Предсједник
14. јуна 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 27. став 5. Зако на о про фе си о нал ној

реха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу и запо шља ва њу инва ли да
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 37/12) и чла -
на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08), мини стар рада и
борач ко-инва лид ске зашти те, уз при ба вље но мишље ње
мини стра здра вља и соци јал не зашти те,  д о н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К
О РАД НИМ МЈЕ СТИ МА И ПОСЛО ВИ МА ЗА 

ПРИ О РИ ТЕТ НО ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ ИНВА ЛИ ДА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се рад на мје ста и посло ви
у орга ни ма репу блич ке упра ве, орга ни ма локал не само -

 упра ве, орга ни ма пра во су ђа, јав ним уста но ва ма и фон до -
ви ма, те у јав ним пред у зе ћи ма који су оба ве зни запо шља -
ва ти инва ли де и код оста лих посло да ва ца који не под ли је -
жу тој оба ве зи, а запо шља ва ју инва ли де, на која при запо -
шља ва њу инва ли да, уз испу ња ва ње оста лих потреб них
усло ва, пред ност има ју инва ли ди са већим про цен том
инва лид но сти, одно сно тје ле сног оште ће ња.

Члан 2.

(1) Рад но мје сто је про стор или дио про сто ра рад не цје -
ли не на којем инва лид оба вља одре ђе не посло ве у про це су
рада код посло да ва ца из чла на 1. овог пра вил ни ка, само -
стал но или зајед но са оста лим запо сле ним рад ни ци ма.

(2) Посло ви на који ма се могу запо шља ва ти инва ли ди
су посло ви који по сво јој сло же но сти и дру гим тех нич ким
и тех но ло шким карак те ри сти ка ма одго ва ра ју инва ли ди ма
с обзи ром на њихо ву здрав стве ну и рад ну спо соб ност и
која су општим акти ма посло дав ца утвр ђе на као таква.

(3) Инва ли ди се могу запо шља ва ти и на дру ге посло ве
који нису утвр ђе ни општим акти ма посло дав ца ако су они
по сво јој сло же но сти и дру гим карaк теристикама доступ ни
и одго ва ра ју инва ли ди ма.

Члан 3.

Рад но мје сто на којем инва лид оба вља посло ве мора
бити доступ но и при ла го ђе но инва ли ду, без архи тек тон -
ских бари је ра.

Члан 4.

Инва ли ди које на рад при ма ју посло дав ци из чла на 1.
овог пра вил ни ка мора ју испу ња ва ти усло ве у погле ду
струч не спре ме и ква ли фи ка ци је, рад ног иску ства и дру гих
посеб них зна ња која се тра же за то рад но мје сто, која су
утвр ђе на општим актом посло дав ца.

Члан 5.

(1) Начин огла ша ва ња потре ба за рад ни ци ма на рад ним
мје сти ма на који ма се запо шља ва ју инва ли ди и начин при -
је ма инва ли да у репу блич ким орга ни ма упра ве, орга ни ма
пра во су ђа и дру гим држав ним орга ни ма, орга ни ма локал -
не само у пра ве, јав ним слу жба ма, уста но ва ма и фон до ви ма
врши се у скла ду са одго ва ра ју ћим зако ни ма и дру гим про -
пи си ма.

(2) У јав ним пред у зе ћи ма огла ша ва ње потре бе за рад ни -
ци ма на рад ним мје сти ма на који ма се запо шља ва ју инва ли -
ди и начин при је ма врши се у скла ду са одред ба ма зако на
који уре ђу је посре до ва ње у запо шља ва њу и пра ва за ври је -
ме неза по сле но сти и општим акти ма тих посло да ва ца.

(3) Посло да ва ци који су реги стро ва ни у скла ду са зако -
ном који уре ђу је област при вред них дру шта ва запо шља ва -
ју инва ли де без јав ног огла ша ва ња потре бе за рад ни ци ма. 
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Члан 6.

Посло дав ци из чла на 1. овог пра вил ни ка нису оба ве зни
огла ша ва ти потре бу за рад ним мје сти ма на који ма се запо -
шља ва ју инва ли ди ако има ју сво је рад ни ке инва ли де који
могу оба вља ти те посло ве након спро ве де ног поступ ка
про фе си о нал не реха би ли та ци је и оспо со бља ва ња.

Члан 7.

(1) Ако се на одре ђе но рад но мје сто при ја ви више
инва ли да који испу ња ва ју и задо во ља ва ју све потреб не
усло ве које је посло да вац обја вио и који су утвр ђе ни
општим акти ма посло дав ца, при о ри тет има инва лид са
већим про цен том инва лид но сти или већим про цен том тје -
ле сног оште ће ња.

(2) Посло да вац утвр ђу је при о ри тет дају ћи пред ност
инва ли ду који има већи про це нат инва лид но сти или тје ле -
сног оште ће ња, пола зе ћи од про це на та инва лид но сти и
тје ле сног оште ће ња утвр ђе них у чла ну 21. став 2. Зако на. 

Члан 8.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04-020-76/12 
20. јуна 2012. годи не Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.
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На осно ву чла на 11. став 4. Зако на о про фе си о нал ној

реха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу и запо шља ва њу инва ли да
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 37/12) и чла -
на 82. став 2. Зако на о Репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08), мини стар рада и
борач ко-инва лид ске заштите, уз при ба вље но мишље ње
мини стра про свје те и кул ту ре,  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О УСЛО ВИ МА У ПОГЛЕ ДУ ПРО СТО РА, ОПРЕ МЕ И

СТРУЧ НО СТИ РАД НИ КА КОЈЕ МОРА ИСПУ ЊА ВА ТИ
УСТА НО ВА ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју општи и тех -
нич ки усло ви, као и усло ви за струч не и дру ге рад ни ке који
мора ју бити испу ње ни за рад уста но ве за про фе си о нал ну
реха би ли та ци ју и за оба вља ње дје лат но сти орга ни зо ва ња и
изво ђе ња про фе си о нал не реха би ли та ци је.

Члан 2.

(1) Гра ђе вин ски обје кат уста но ве мора има ти одре ђен
број функ ци о нал но рас по ре ђе них про сто ри ја за оба вља ње
дје лат но сти орга ни зо ва ња и изво ђе ња про фе си о нал не
реха би ли та ци је, а које су изгра ђе не и уре ђе не у скла ду са
пра вил ни ком који уре ђу је усло ве за пла ни ра ње и про јек то -
ва ње гра ђе ви на за несме та но кре та ње дје це и лица са ума -
ње ним тје ле сним спо соб но сти ма.

(2) Уста но ва за про фе си о нал ну реха би ли та ци ју која у
про це су орга ни зо ва ња и изво ђе ња наста ве оба вља и дје -
лат ност вас пи та ња и обра зо ва ња мора испу ња ва ти, у одно -
су на про стор и опре му, усло ве утвр ђе не про пи сом који
регу ли ше ту област.

Члан 3.

Уко ли ко уста но ва инва ли ди ма обез бје ђу је и цје ло днев -
ни бора вак, она мора има ти сље де ће про сто ри је:

а) спа ва о ни це,

б) кухињ ски блок са при руч ним скла ди штем и дру гим
пра те ћим про сто ри ја ма за при пре ма ње и кува ње хра не,

в) трпе за ри ју,

г) про стор за рад не и тера пиј ске актив но сти, обра зов не
и вас пит не актив но сти, те актив но сти сло бод ног вре ме на,

д) сани тар но-хиги јен ски блок,

е) пра о ни цу рубља са пегла о ни цом и суша ром и

ж) рад не про сто ри је за струч не и дру ге рад ни ке.

Члан 4.

Про сто ри је из чла на 3. овог пра вил ни ка мора ју испу -
ња ва ти усло ве тако да су:

а) сви је тле и суве,

б) вра та у про сто ри ја ма, по пра ви лу, без пра го ва, вели -
чи не про пи са не пре ма намје ни про сто ра, а заста кље на вра -
та да има ју зашти ту,

в) подо ви од мате ри ја ла који нису кли за ви и упи ја ју ћи,
а у спа ва о ни ци од топлог мате ри ја ла, који се лако одр жа ва,
а није упи ја ју ћи и

г) про сто ри је гдје бора ве кори сни ци директ но при род -
но осви је тље не и да има ју при род но про вје тра ва ње, а
помоћ не про сто ри је могу има ти вје штач ко освје тље ње и
про вје тра ва ње.

Члан 5.

(1) Број спа ва о ни ца зави си од бро ја инва ли да који цје -
ло днев но бора ве у уста но ви.

(2) Кухињ ски блок са при руч ним скла ди штем и дру гим
пра те ћим про сто ри ја ма за при пре ма ње и кува ње хра не
мора да одго ва ра усло ви ма пред ви ђе ним пра вил ни ком
којим се уре ђу је мини мум тех нич ких и сани тар но-тех нич -
ких усло ва уго сти тељ ских обје ка та.

(3) Трпе за ри ја мора функ ци о нал но да буде пове за на са
глав ном или помоћ ном кухи њом.

(4) Гра ђе вин ски обје кат уста но ве мора има ти про сто -
ри је за рад не и тера пиј ске актив но сти, обра зов не и вас пит -
не актив но сти, те актив но сти сло бод ног вре ме на,

(5) У гра ђе вин ском објек ту мора ју посто ја ти купа ти ла
и тоа ле ти одво је ни за жене и мушкар це. 

(6) Пра о ни ца рубља састо ји се од про сто ри ја за при јем,
пра ње, суше ње, пегла ње, крпље ње, скла ди ште ње и изда ва -
ње рубља.

(7) У гра ђе вин ском објек ту мора бити одго ва ра ју ћи
број про сто ри ја за струч не и дру ге рад ни ке.

Члан 6.

За загри ја ва ње про сто ри ја могу се кори сти ти сви
посто је ћи обли ци загри ја ва ња, али се мора бри ну ти о томе
да систем загри ја ва ња буде тако поста вљен и обез би је ђен
да се до мак си му ма постиг не без бјед ност кори сни ка.

Члан 7.

(1) Опре ма уста но ве мора бити такве изра де да одго ва -
ра намје ни поје ди не про сто ри је и кате го ри ји кори сни ка, те
тех нич ким, хиги јен ским и естет ским захтје ви ма и да се
може лако одр жа ва ти исправ ном и уред ном.

(2) Спа ва о ни це мора ју бити опре мље не лежа је ви ма,
сто лом и потреб ним бро јем сто ли ца, орма ром за одје ћу,
посеб но за сва ког кори сни ка и завје сом.

(3) У про сто ри ја ма за рад не и тера пиј ске актив но сти,
обра зов не и вас пит не актив но сти, те актив но сти сло бод -
ног вре ме на мора бити опре ма која одго ва ра циље ви ма и
захтје ви ма рад но-тера пиј ског и вас пит но-обра зов ног про -
це са изво ђе ња и орга ни зо ва ња про фе си о нал не реха би ли -
та ци је инва ли да.

(4) Опре ма у про сто ри ја ма за актив но сти сло бод ног
вре ме на мора бити при ла го ђе на бро ју, потре ба ма и могућ -
но сти ма кори сни ка.

(5) Оста ле про сто ри је, зави сно од намје не и бро ја кори -
сни ка, мора ју има ти одго ва ра ју ћу опре му.

Члан 8.

Број, струч ну спре му и ква ли фи ка ци је струч них рад -
ни ка потреб них за оба вља ње дје лат но сти изво ђе ња и орга -
ни зо ва ња про фе си о нал не реха би ли та ци је инва ли да уста -
но ва утвр ђу је сво јим акти ма, има ју ћи у виду број и кате го -
ри ју кори сни ка и стан дар де и нор ма ти ве из обла сти обра -
зо ва ња и вас пи та ња.

Члан 9.

Посто је ће уста но ве за про фе си о нал ну реха би ли та ци ју
инва ли да могу наста ви ти оба вља ње дје лат но сти, с тим да су

2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 61 29.06.2012.



дужне да обез би је де оста ле усло ве про пи са не овим пра вил -
ни ком у року од годи ну дана од дана њего вог сту па ња на
сна гу.

Члан 10.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04-020-77/12 
20. јуна 2012. годи не Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.
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На осно ву чла на 33. став 2. Зако на о про фе си о нал ној

реха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу и запо шља ва њу инва ли да
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 37/12) и чла -
на 82. став 1. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број118/08), мини стар рада и
борач ко-инва лид ске зашти те, уз при ба вље но мишље ње
мини стра про свје те и кул ту ре,  д о н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К
О УСЛО ВИ МА У ПОГЛЕ ДУ ПРО СТО РА, ОПРЕ МЕ И

СТРУЧ НО СТИ РАД НИ КА ЗА ОСНИ ВА ЊЕ ПРИ ВРЕД НОГ
ДРУ ШТВА ЗА ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ ИНВА ЛИ ДА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју општи и тех нич -
ки усло ви, као и усло ви за струч не и дру ге рад ни ке који
мора ју бити испу ње ни за осни ва ње при вред них дру шта ва и
заштит них ради о ни ца које се осни ва ју као при вред на дру -
штва за запо шља ва ње инва ли да под посеб ним усло ви ма и за
оба вља ње дје лат но сти на рад ном оспо со бља ва њу инва ли да.

Члан 2.

При вред на дру штва и заштит не ради о ни це мора ју има -
ти одре ђен број функ ци о нал но рас по ре ђе них про сто ри ја за
оба вља ње дје лат но сти за коју се при вред но дру штво или
заштит на ради о ни ца осни ва, а које су изгра ђе не и уре ђе не
у скла ду са пра вил ни ком којим се уре ђу ју усло ви за пла ни -
ра ње и про јек то ва ње гра ђе ви на за несме та но кре та ње дје -
це и лица са ума ње ним тје ле сним спо соб но сти ма.

Члан 3.

При вред на дру штва и заштит не ради о ни це које запо -
сле ним инва ли ди ма обез бје ђу ју и цје ло днев ни бора вак
мора ју има ти сље де ће про сто ри је:

а) спа ва о ни це,

б) кухињ ски блок са при руч ним скла ди штем и дру гим
пра те ћим про сто ри ја ма за при пре ма ње и кува ње хра не,

в) трпе за ри ју,

г) про стор за актив но сти сло бод ног вре ме на,

д) сани тар но-хиги јен ски блок,

е) пра о ни цу рубља са пегла о ни цом и суша ром и

ж) рад не про сто ри је за струч не и дру ге рад ни ке.

Члан 4.

Про сто ри је из чла на 3. мора ју испу ња ва ти усло ве тако
да су:

а) сви је тле и суве,

б) вра та у про сто ри ја ма, по пра ви лу, без пра го ва, вели -
чи не про пи са не пре ма намје ни про сто ра, а заста кље на вра -
та да има ју зашти ту,

в) подо ви од мате ри ја ла који нису кли за ви и упи ја ју ћи,
а у спа ва о ни ци од топлог мате ри ја ла, који се лако одр жа ва,
а није упи ја ју ћи и

г) про сто ри је гдје бора ве кори сни ци директ но при род -
но осви је тље не и да има ју при род но про вје тра ва ње, а
помоћ не про сто ри је могу има ти вје штач ко освје тље ње и
про вје тра ва ње.

Члан 5.

(1) Број спа ва о ни ца зави си од бро ја запо сле них који
цје ло днев но бора ве у пред у зе ћу или уста но ви.

(2) Кухињ ски блок са при руч ним скла ди штем и дру гим
пра те ћим про сто ри ја ма за при пре ма ње и кува ње хра не
мора да одго ва ра усло ви ма пред ви ђе ним пра вил ни ком
којим се уре ђу је мини мум тех нич ких и сани тар но-тех нич -
ких усло ва уго сти тељ ских обје ка та.

(3) Трпе за ри ја мора функ ци о нал но да буде пове за на са
глав ном или помоћ ном кухи њом.

(4) При вред на дру штва и заштит не ради о ни це које
обез бје ђу ју цје ло днев ни смје штај мора ју има ти про сто ри -
је за актив но сти сло бод ног вре ме на.

(5) У гра ђе вин ском објек ту мора ју посто ја ти купа ти ла
и кло зе ти одво је ни за мушке и жен ске кори сни ке. 

(6) Пра о ни ца рубља састо ји се од про сто ри ја за при јем,
пра ње, суше ње, пегла ње, крпље ње, скла ди ште ње и изда ва -
ње рубља.

(7) У гра ђе вин ском објек ту мора бити одго ва ра ју ћи
број про сто ри ја за струч не и дру ге рад ни ке.

Члан 6.

За загри ја ва ње про сто ри ја могу се кори сти ти сви
посто је ћи обли ци загри ја ва ња, али се мора води ти рачу на
да систем загри ја ва ња буде тако поста вљен и обез би је ђен
да се до мак си му ма постиг не без бјед ност кори сни ка.

Члан 7.

1) Опре ма при вред них дру шта ва и заштит них ради о ни -
ца мора бити такве изра де да одго ва ра намје ни поје ди не
про сто ри је и кате го ри је запо сле них инва ли да, одно сно
кори сни ка, те тех нич ким, хиги јен ским и естет ским захтје -
ви ма као и да се може лако одр жа ва ти исправ ном и уред ном.

(2) Спа ва о ни це мора ју бити опре мље не лежа је ви ма,
сто лом и потреб ним бро јем сто ли ца, орма ром за одје ћу,
посеб но за сва ког кори сни ка и завје сом.

(3) Опре ма у про сто ри ја ма за актив но сти сло бод ног
вре ме на мора бити при ла го ђе на бро ју, потре ба ма и могућ -
но сти ма кори сни ка.

(4) Оста ле про сто ри је, зави сно од намје не и бро ја кори -
сни ка, мора ју има ти одго ва ра ју ћу опре му.

Члан 8.

Број, струч ну спре му и ква ли фи ка ци је струч них рад -
ни ка потреб них за оба вља ње дје лат но сти на рад ном оспо -
со бља ва њу инва ли да при вред на дру штва и заштит не ради -
о ни це утвр ђу ју сво јим акти ма, има ју ћи у виду број и кате -
го ри ју кори сни ка.

Члан 9.

Посто је ћа при вред на дру штва и заштит не ради о ни це
могу наста ви ти оба вља ње дје лат но сти на рад ном оспо со -
бља ва њу инва ли да, с тим да су дужни да обез би је де оста -
ле усло ве про пи са не овим пра вил ни ком у року од годи ну
дана од дана њего вог сту па ња на сна гу.

Члан 10.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04-020-78/12
20. јуна 2012. годи не Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

1298
На осно ву чла на 38. став 7. Зако на о про фе си о нал ној

реха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу и запо шља ва њу инва ли да
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 37/12) и чла -
на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08), мини стар рада и
борач ко-инва лид ске зашти те  д о н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К
О УСЛО ВИ МА У ПОГЛЕ ДУ ПРО СТО РА, ОПРЕ МЕ 

И СТРУЧ НО СТИ РАД НИ КА ЗА ОСНИ ВА ЊЕ 
РАД НОГ ЦЕН ТРА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се општи и тех нич ки
усло ви, као и усло ви за струч не и дру ге рад ни ке који мора -
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ју бити испу ње ни за рад рад ног цен тра и за оба вља ње дје -
лат но сти на обез бје ђе њу рада инва ли ди ма који се не могу
запо сли ти или одр жа ти запо сле ност под општим усло ви ма
или у заштит ним ради о ни ца ма.

Члан 2.

Рад ни цен тар мора има ти одре ђен број функ ци о нал но
рас по ре ђе них про сто ри ја за рад и оба вља ње дје лат но сти за
које је цен тар осно ван, а које су изгра ђе не и уре ђе не у
скла ду са пра вил ни ком који уре ђу је усло ве за пла ни ра ње и
про јек то ва ње гра ђе ви на за несме та но кре та ње дје це и лица
са ума ње ним тје ле сним спо соб но сти ма.

Члан 3.

Рад ни цен тар у којем инва ли ди на раду има ју поло жај
кори сни ка услу га рад ног цен тра (у даљем тек сту: кори -
сник) и којимa се обез бје ђу је и цје ло днев ни бора вак мора
има ти сље де ће про сто ри је:

а) спа ва о ни це,

б) кухињ ски блок са при руч ним скла ди штем и дру гим
пра те ћим про сто ри ја ма за при пре ма ње и кува ње хра не,

в) трпе за ри ју,

г) про стор за рад не и тера пиј ске актив но сти, те актив -
но сти током сло бод ног вре ме на,

д) сани тар но-хиги јен ски блок,

ђ) пра о ни цу рубља са пегла о ни цом и суша ром и

е) рад не про сто ри је за струч не и дру ге рад ни ке.

Члан 4.

Про сто ри је из чла на 3. овог пра вил ни ка мора ју испу -
ња ва ти усло ве у сми слу да су:

а) сви је тле и суве, 

б) вра та у про сто ри ја ма, по пра ви лу, без пра го ва, вели -
чи не про пи са не пре ма намје ни про сто ра, а заста кље на вра -
та да има ју зашти ту,

в) подо ви изве де ни од мате ри ја ла који нису кли за ви и
упи ја ју ћи, а у спа ва о ни ци од топлог мате ри ја ла, који се
лако одр жа ва и није упи ја ју ћи,

г) про сто ри је гдје бора ве кори сни ци директ но при род -
но осви је тље не и да има ју при род но про вје тра ва ње, а
помоћ не про сто ри је могу да има ју вје штач ко освје тље ње и
про вје тра ва ње.

Члан 5.

(1) Број спа ва о ни ца зави си од бро ја кори сни ка који
има ју пра во на цје ло днев ни бора вак у рад ном цен тру.

(2) Кухињ ски блок са при руч ним скла ди штем и дру гим
пра те ћим про сто ри ја ма за при пре ма ње и кува ње хра не
мора да одго ва ра усло ви ма пред ви ђе ним у пра вил ни ку
којим се уре ђу је мини мум тех нич ких и здрав стве но-тех -
нич ких усло ва уго сти тељ ских обје ка та.

(3) Трпе за ри ја мора функ ци о нал но бити пове за на са
глав ном или помоћ ном кухи њом.

(4) Гра ђе вин ски обје кат рад ног цен тра, зави сно од бро -
ја инва ли да на раду и бро ја инва ли да којим се обез бје ђу је
цје ло днев ни смје штај, мора има ти про сто ри је за рад не и
тера пиј ске актив но сти, те про сто ри је за актив но сти током
сло бод ног вре ме на.

(5) У гра ђе вин ском објек ту мора ју посто ја ти купа ти ла
и тоа ле ти одво је ни за мушке и жен ске кори сни ке. 

(6) Пра о ни ца рубља састо ји се од про сто ри ја за при јем,
пра ње, суше ње, пегла ње, крпаљење, скла ди ште ње и изда -
ва ње рубља.

(7) У гра ђе вин ском објек ту мора бити одго ва ра ју ћи
број про сто ри ја за струч не и дру ге рад ни ке.

Члан 6.

За загри ја ва ње про сто ри ја могу се кори сти ти сви
посто је ћи обли ци загри ја ва ња, али се мора води ти рачу на
да систем загри ја ва ња буде тако поста вљен и обез би је ђен
да се до мак си му ма постиг не без бјед ност кори сни ка.

Члан 7.

(1) Опре ма рад ног цен тра мора бити такве изра де да
одго ва ра намје ни поје ди не про сто ри је и кате го ри ји инва -
ли да на раду, одно сно кори сни ка, те тех нич ким, хиги јен -
ским и естет ским захтје ви ма и да се може лако одр жа ва ти
исправ ном и уред ном.

(2) Спа ва о ни це мора ју бити опре мље не лежа је ви ма,
сто лом и потреб ним бро јем сто ли ца, орма ром за одје ћу,
посеб но за сва ког кори сни ка и завје сом.

(3) Опре ма у про сто ри ја ма за рад не и тера пиј ске актив -
но сти и за актив но сти током сло бод ног вре ме на мора бити
при ла го ђе на бро ју, потре ба ма и могућ но сти ма кори сни ка.

(4) Оста ле про сто ри је, зави сно од намје не и бро ја кори -
сни ка, мора ју има ти одго ва ра ју ћу опре му.

Члан 8.

Број, струч ну спре му и ква ли фи ка ци је струч них рад -
ни ка потреб них за оба вља ње дје лат но сти рад ни цен тар
утвр ђу је сво јим акти ма, има ју ћи у виду број и кате го ри ју
инва ли да на раду, одно сно кори сни ка.

Члан 9.

Мини стар ство рада и борач ко-инва лид ске зашти те
утвр ђу је да ли су испу ње ни сви усло ви про пи са ни овим
пра вил ни ком.

Члан 10.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04-020-79/12
20. јуна 2012. годи не Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

1299
На осно ву чла на 44. став 3. Зако на о про фе си о нал ној

реха би ли та ци ји, оспо со бља ва њу и запо шља ва њу инва ли да
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 37/12) и чла -
на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08), мини стар рада и
борач ко-инва лид ске зашти те  д о н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К
О ЕВИ ДЕН ЦИ ЈИ ЗАПО СЛЕ НИХ ИНВА ЛИ ДА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу је се еви ден ци ја о рад ни ци ма
инва ли ди ма запо сле ним под посеб ним усло ви ма у сми слу
чла на 21. став 3. Зако на о про фе си о нал ној реха би ли та ци ји,
оспо со бља ва њу и запо шља ва њу инва ли да.

Члан 2.

(1) Еви ден ци ју о инва ли ди ма запо сле ним под посеб -
ним усло ви ма воде сва при вред на дру штва, уста но ве,
репу блич ки орга ни и дру га дома ћа и стра на прав на и
физич ка лица која запо шља ва ју инва ли де, и то почевши од
дана сту па ња на рад инва ли да, па до дана пре стан ка рад -
ног одно са (у даљем тек сту: посло дав ци).

(2) Еви ден ци је о инва ли ди ма запо сле ним под посеб -
ним усло ви ма посло дав ци из ста ва 1. овог чла на доста вља -
ју Фон ду за про фе си о нал ну реха би ли та ци ју и запо шља ва -
ње инва ли да (у даљем тек сту: Фонд). 

Члан 3.

Еви ден ци је из чла на 2. овог пра вил ни ка посло дав ци и
Фонд су оба ве зни при ка за ти по полу.

Члан 4.

Еви ден ци ја ма у сми слу овог пра вил ни ка сма тра ју се:

а) еви ден ци ја о посло дав цу нала зи се на образ цу ЕИ-1,
који је у При ло гу 1. овог пра вил ни ка и чини његов састав -
ни дио,

б) еви ден ци ја о запо сле ним рад ни ци ма инва ли ди ма
нала зи се на образ цу ЕИ-2, који је у При ло гу 2. овог пра -
вил ни ка и чини његов састав ни дио и

в) еви ден ци ја о пла та ма.
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Члан 5.

Садр жај обра сца еви ден ци је о посло дав цу обу хва та:

а) назив и сје ди ште посло дав ца,

б) ЈИБ,

в) дје лат ност посло дав ца,

г) поче так рада посло дав ца,

д) уку пан број запо сле них,

ђ) број запо сле них инва ли да, раз вр ста них по полу,

е) виси ну испла ће не мје сеч не бру то пла те,

ж) укуп но упла ће ни допри но си за све рад ни ке и

з) укуп но упла ће ни допри но си за рад ни ке инва ли де.

Члан 6.

Садр жај обра сца еви ден ци је о запо сле ним инва ли ди ма
обу хва та:

а) име, пре зи ме и име јед ног роди те ља,

б) ЈМБ,

в) пол,

г) датум и мје сто рође ња,

д) пре би ва ли ште,

ђ) држа вљан ство,

е) зани ма ње (струч на спре ма),

ж) посло ви које рад ник оба вља,

з) уку пан рад ни стаж,

и) рад но ври је ме рад ни ка,

ј) да ли је запо слен на одре ђе но или на нео д ре ђе но
врије ме,

к) сте пен инва лид но сти рад ни ка или тје ле сног оште ће ња,

л) датум засни ва ња рад ног одно са,

љ) датум пре стан ка рад ног одно са и

м) раз лог пре стан ка рад ног одно са.

Члан 7.

Еви ден ци је о пла та ма запо сле них рад ни ка инва ли да
посло да вац доста вља Фон ду јед ном годи шње на обра сцу
ПЗ, про пи са ном Упут ством о обра сци ма за вође ње еви ден -
ци ја за обла сти рада (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, број 14/97).

Члан 8.

Еви ден ци ју из чла на 5. овог пра вил ни ка посло да вац је
дужан доста ви ти Фон ду до кра ја мар та теку ће годи не за
прет ход ну годи ну.

Члан 9.

(1) Посло дав ци су дужни доста ви ти подат ке из чла на 6.
овог пра вил ни ка у року од осам дана од дана њего вог обја -
вљи ва ња.

(2) За сва ког ново за по сле ног инва ли да рок за доста -
вља ње пода та ка је 30 дана од почет ка рада, одно сно засни -
ва ња рад ног одно са.

Члан 10.

Пода ци садр жа ни у еви ден ци ји овог пра вил ни ка слу же
као база пода та ка за ста ти стич ка истра жи ва ња за пра ће ње
кре та ња запо сле но сти и зара да рад ни ка инва ли да и у дру -
ге свр хе у скла ду са зако ном.

Члан 11.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04-020-80/12
20. јуна 2012. годи не Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.

Прилог 1.

Обра зац ЕИ-1

Еви ден ци ја о посло дав цу:

1. Назив и сје ди ште посло дав ца: ___________________

2. ЈИБ: ________________________________________

3. Дје лат ност посло дав ца: ________________________

4. Поче так рада посло дав ца: ______________________

5. Уку пан број запо сле них: _______________________

6. Број запо сле них инва ли да, раз вр ста них по полу:

_______________________________________________

7. Виси на испла ће не мје сеч не бру то пла те: __________

8. Укуп но упла ће ни допри но си за све рад ни ке: _______

9. Укуп но упла ће ни допри но си за инва ли де: _________

Прилог 2.
Обра зац ЕИ-2

Еви ден ци ја о запо сле ним инва ли ди ма:

1. Име, пре зи ме и име јед ног роди те ља: _____________

2. ЈМБ: ________________________________________

3. Пол: ________________________________________

4. Датум и мје сто рође ња: ________________________

5. Пре би ва ли ште: _______________________________

6. Држа вљан ство: _______________________________

7. Зани ма ње (струч на спре ма): ____________________

8. Посло ви које рад ник оба вља: ___________________

9. Уку пан рад ни стаж: ___________________________

10. Рад но ври је ме рад ни ка: _______________________

11. Да ли је запо слен на одре ђе но или на нео д ре ђе но 
ври је ме: ____________________________________

12. Сте пен инва лид но сти рад ни ка или оште ће ња: ____

13. Дату м засни ва ња рад ног одно са: _______________

14. Датум пре стан ка рад ног одно са: ________________

15. Раз лог пре стан ка рад ног односа: _______________
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На осно ву чла на 9. став 2. Зако на о раду (“Слу жбе ни гла -

сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03
и 20/07) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 118/08), мини -
стар рада и борач ко-инва лид ске зашти те  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О ИЗМЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О УПИ СУ 

СИН ДИ КАЛ НИХ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА У РЕГИ СТАР

Члан 1.

У Пра вил ни ку о упи су син ди кал них орга ни за ци ја у
реги стар (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
101/06) у чла ну 2. став 1. мије ња се и гла си: 

“(1) Син ди кал ном орга ни за ци јом у сми слу овог пра вил -
ни ка сма тра се сва ки облик орга ни зо ва ња рад ни ка у скла ду
са Зако ном о раду, ста ту том и пра ви ли ма син ди ка та.”.

Члан 2.

У чла ну 4. став 3. мије ња се и гла си: 

“(3) Уз при ја ву за упис у Реги стар син ди кал не орга ни за -
ци је осно ва не код посло дав ца при ла же се потвр да посло дав -
ца да је лице овла шће но за засту па ње и пред ста вља ње син -
ди кал не орга ни за ци је у рад ном одно су код послодaвца.”.

Посли је ста ва 3. дода је се нови став 3a, који гла си:

“(3a) У слу ча ју да посло да вац одби је да изда потвр ду
из ста ва 3. овог чла на, лице ова ла шће но за засту па ње и
пред ста вља ње син ди кал не орга ни за ци је, уго во ром о раду
или изја вом, дока зу је да је у рад ном одно су код посло дав -
ца код којег је осно ва на та син ди кал на орга ни за ци ја.”.

Члан 3.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04-020-81/12
20. јуна 2012. годи не Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.
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На осно ву чла на 14. ст. 3. и 4. Зако на о извр ше њу Буџе та

Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
број 3/12) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), мини стар про свје те и кул ту ре д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА И ПОСТУП КУ ДОДЈЕ ЉИ ВА ЊА
КЊИ ЖЕВ НЕ НАГРА ДЕ “БРАН КО ЋОПИЋ ЗА МЛА ДЕ”

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се кри те ри ју ми и посту -
пак додје љи ва ња књи жев не награ де “Бран ко Ћопић за
мла де” (у даљем тек сту: награ да). 

Члан 2.

Мини стар ство про свје те и кул ту ре (у даљем тек сту:
Мини стар ство) уста но вљу је награ ду с циљем попу ла ри за -
ци је и систем ског под сти ца ња књи жев ног ства ра ла штва
код уче ни ка и сту де на та.

Члан 3.

(1) Награ дом се жели под ста ћи књи жев но ства ра ла -
штво код мла дих, као и љубав пре ма књи зи и чита њу код
уче ни ка и сту де на та у Репу бли ци Срп ској (у даљем тек сту:
Репу бли ка). 

(2) Награ да носи име вео ма зна чај ног књи жев ни ка,
чиме Мини стар ство жели дати допри нос очу ва њу дје ла
Бран ка Ћопи ћа, као изу зет но оми ље ног и чита ног писца
школ ске лек ти ре и при бли жа ва њу њего вог дје ла новим
гене ра ци ја ма уче ни ка и чита ла ца.

(3) Уста но вље њем ове награ де иска зу је се посеб на бри -
га о књи жев ном ства ра ла штву Бран ка Ћопи ћа, као важном
дије лу духов ног насље ђа Репу бли ке и Босне и Хер це го ви не.

Члан 4.

Награ да се додје љу је сва ке годи не за три узра сне кате -
го ри је: 

а) за уче ни ке основ но школ ског узра ста,

б) за уче ни ке сред њо школ ског узра ста и

в) за сту ден те.

Члан 5.

(1) У кате го ри ја ма основ но школ ског и сред њо школ -
ског узра ста додје љу ју се прва, дру га и тре ћа награ да.

(2) У кате го ри ји за сту ден те додје љу је се само јед на
награ да.

Члан 6.

(1) Теме јав ног кон кур са Мини стар ство одре ђу је сва ке
годи не уз кон сул та ци је са еми нент ним књи жев ним ства ра -
о ци ма.

(2) При избо ру тема јав ног кон кур са Мини стар ство
води рачу на да су у насло ве тема угра ђе не темељ не постав -
ке лите ра ту ре Бран ка Ћопи ћа, а које се одно се на обла сти
као што су: хума ност, људ ска топли на, човјеч ност и човје -
ко љу бље, патри о ти зам, здра ви хумор, машто ви тост, витал -
ност, стил ска једри на и слич не теме.

Члан 7.

(1) Теме јав ног кон кур са одре ђу ју темат ско-моти ва циј -
ске окви ре у који ма се могу кре та ти мла ди ства ра о ци у одре -
ђе ној годи ни, али нису искљу чи ви нази ви буду ћих радо ва.

(2) У скла ду са ста вом 1. овог чла на, уче ни ци и сту ден -
ти има ју пуну сло бо ду избо ра моти ва и тема сво јих оства -
ре ња, те дава ња ори ги нал них насло ва сво јим лите рар ним
дје ли ма, воде ћи рачу на да при том не иза ђу изван окви ра
зада тих темом.

Члан 8.

(1) Уче ни ци основ них и сред њих шко ла, у жан ров ском
сми слу, нису ничим огра ни че ни и могу ства ра ти у било
којем од три књи жев на рода:

а) лири ци,

б) епи ци (про зи) и

в) дра ми.

(2) Сту ден ти су огра ни че ни у погле ду фор ме и могу
кон ку ри са ти само са есе ји ма или огле ди ма о ства ра ла штву
Бран ка Ћопи ћа.

(3) Сту ден ти са пуном ства ра лач ком и истра жи вач ком
сло бо дом бира ју теме и лич не угло ве гле да ња, одре ђу ју
насло ве сво јих радо ва и тра га ју за оним фено ме ни ма у дје -
лу Бран ка Ћопи ћа који одго ва ра ју окви ри ма теме кон кур са
одре ђе не за ту годи ну.

Члан 9.

(1) Мини стар ство рас пи су је јав ни кон курс за награ ду
јед ном годи шње.

(2) Јав ни кон курс се обја вљу је у јед ним днев ним нови -
на ма, које се обја вљу ју у Репу бли ци и на интер нет стра ни -
ци Мини стар ства и отво рен је нај ма ње 60 дана од дана
обја вљи ва ња кон кур са.

Члан 10.

(1) Радо ви се доста вља ју на адре су Мини стар ства, и то
пре ма про по зи ци ја ма наве де ним у кон кур су:

а) под шифром и

б) са рје ше њем шифре у посеб ној ковер ти.

(2) Иден ти тет награ ђе них кан ди да та може бити обја -
вљен тек након што жири извр ши избор нај бо љих радо ва.

Члан 11.

(1) У коми си ју за избор нај бо љих радо ва (у даљем тек -
сту: коми си ја) име ну ју се еми нент ни ства ра о ци у обла сти
књи жев но сти.

(2) Зада так чла но ва коми си је је да, на осно ву кри те ри -
ју ма наве де них у овом пра вил ни ку и посеб них кри те ри ју -
ма утвр ђе них у рас пи са ном јав ном кон кур су, при сту пе
поје ди нач ној про цје ни радо ва и извр ше објек тив но струч -
но вред но ва ње при сти глих радо ва, те пред ло же награ де.

(3) Чла но ви коми си је дужни су да посло ве и задат ке
наве де не у рје ше њу извр ша ва ју објек тив но и у зада том року.

Члан 12.

Коми си ја је дужна да, у року од 30 дана од дана закљу -
че ња јав ног кон кур са, Мини стар ству доста ви извје штај у
писа ној фор ми, са при је дло зи ма за награ ду и обра зло же -
њем вред но ва них тек сто ва.

Члан 13.

Након извр ше ног струч ног вред но ва ња и при је дло га за
награ де, пред сјед ник коми си је ће, у сарад њи са струч ним
сарад ни ци ма у Мини стар ству, јав но обја ви ти резул та те
кон кур са и име на добит ни ка награ де. 

Члан 14.

(1) Награ да се састо ји из при зна ња и нов ча ног дије ла.

(2) Нов ча ни дио награ де обез бје ђу је Мини стар ство из
вла сти тог буџе та или од дона то ра.

Члан 15.

Виси на нов ча не награ де из чла на 14. одре ђу је се сва ке
годи не, зави сно од еко ном ског ста ња и рас по ло жи вих
финан сиј ских сред ста ва у Мини стар ству пред ви ђе них за
те намје не.

Члан 16.

Награ де се додје љу ју у окви ру мани фе ста ци је која се
орга ни зу је у Хаша ни ма, род ном мје сту Бран ка Ћопи ћа, код
Кру пе на Уни.

Члан 17.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 07.041/020-537/12
31. маја 2012. годи не Мини стар,
Бања Лука Антон Каси по вић, с.р.
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На осно ву чла на 6. Зако на о апо те кар ској дје лат но сти

(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 119/08 и 1/12) и
чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и
24/12), мини стар здра вља и соци јал не зашти те  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О ИЗМЈЕ НА МА И ДОПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА 

О ПОСЕБ НИМ УСЛО ВИ МА ЗА ПРО МЕТ НА МАЛО 
У СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НОЈ ПРО ДАВ НИ ЦИ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о посеб ним усло ви ма за про мет на мало
у спе ци ја ли зо ва ној про дав ни ци (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, број 75/10) у чла ну 5. у ста ву 1. тач ка б)
мије ња се и гла си:

“б) за меди цин ска сред ства кла се IIа – VI сте пен струч -
не спре ме одго ва ра ју ћег усмје ре ња са додат ном еду ка ци -
јом зави сно од врсте меди цин ског сред ства и”.

Члан 2.

У чла ну 8. посли је рије чи: “запо сле ног” дода ју се рије -
чи: “дипло ми ра ног фар ма це у та са 180 ECTS бодо ва или”.

Члан 3.

У чла ну 12. посли је рије чи: “запо сле ног” дода ју се рије -
чи: “дипло ми ра ног фар ма це у та са 180 ECTS бодо ва или”.

Члан 4.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 11/07-020-22/12
5. јуна 2012. годи не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

1303
На осно ву чла на 137. став 4. Зако на о соци јал ној

зашти ти (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
37/12) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 24/12), мини стар здра вља и соци јал не зашти те
д о н о  с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
О СУБ ВЕН ЦИ О НИСА ЊУ ТРО ШКО ВА СМЈЕ ШТА ЈА

КОРИ СНИ КА СМЈЕ ШТЕ НИХ ОД СТРА НЕ ЦЕН ТА РА ЗА
СОЦИ ЈАЛ НИ РАД У УСТА НО ВА МА СОЦИ ЈАЛ НЕ

ЗАШТИ ТЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИ ВАЧ ВЛА ДА

1. Утвр ђу је се мје сеч ни износ суб вен ци о ни са ња тро -
шко ва смје шта ја кори сни ка смје штај них од стра не цен та ра
за соци јал ни рад у уста но ва ма соци јал не зашти те чији је
осни вач Вла да, и то:

1) дије те без роди тељ ског ста ра ња смје ште но у Дје чи -
јем дому “Рада Вра ње ше вић” Бања Лука - 680,00 КМ по
кори сни ку;

2) дије те са поте шко ћа ма у раз во ју и пуно љет но лице
са инва ли ди те том смје ште но у Дому за дје цу и омла ди ну
оме те ну у раз во ју При је дор - 150,00 КМ по кори сни ку;

3) дије те са поте шко ћа ма у раз во ју и пуно љет но лице
са инва ли ди те том смје ште но у Заво ду за зашти ту жен ске
дје це и омла ди не Више град - 100,00 КМ по кори сни ку;

4) дије те са поте шко ћа ма у раз во ју смје ште но у Заво ду
за сли је па и сла бо ви да лица “Будућ ност” Дер вен та - 100,00
КМ по кори сни ку;

5) ста ри је лице смје ште но у Дом за пен зи о не ре и ста ра
лица При је дор - 150,00 КМ по кори сни ку;

6) ста ри је лице смје ште но у Дом за пен зи о не ре и ста ра
лица Источ но Сара је во - 100,00 КМ по кори сни ку;

7) ста ри је лице смје ште но у Соци јал но-гери ја триј ски
цен тар Бања Лука - 80,00 КМ по кори сни ку;

8) ста ри је лице смје ште но у Герон то ло шки цен тар
“Сла текс” Сла ти на - 150,00 КМ по кори сни ку.

2. Суфи нан си ра ње тро шко ва смје шта ја кори сни ка
врши ће се квар тал но, на осно ву доста ве спи ско ва од стра -
не уста но ва о бро ју кори сни ка у прет ход на три мје се ца.

3. Ово рје ше ње сту па на сна гу наред ног дана од дана
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 11/05-052-37/12
20. јуна 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.

1304
Мини стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и

еко ло ги ју Репу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 95. Зако на о
зашти ти живот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, бр. 53/02, 109/05, 41/08 и 29/10), чла на 82. став 2.
Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 7.
Пра вил ни ка о усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла -
сти зашти те живот не сре ди не (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, бр. 15/07 и 36/08),  д о н о  с и

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е
О ИСПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ 

ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ИЗ ОБЛА СТИ ЗАШТИ ТЕ 
ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

1. Утвр ђу је се да ДОО ИПИН Бије љи на испу ња ва
усло ве за оба вља ње дје лат но сти из обла сти зашти те
живот не сре ди не.

2. Ово рје ше ње под ли је же реви зи ји након исте ка рока
од чети ри годи не од дана доно ше ња Рје ше ња. Про вје ра
испу ње но сти усло ва за оба вља ње дје лат но сти из обла сти
зашти те живот не сре ди не врши ће се у скла ду са одред ба -
ма Зако на о зашти ти живот не сре ди не и Пра вил ни ка о
усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти из обла сти зашти те
живот не сре ди не.

3. Ово рје ше ње обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку
Репу бли ке Срп ске”.

Број: 15-Е/08
1. јуна 2012. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине

Уставни суд Босне и Херцеговине, на основу члана 80.
став 1. алинеја 1, члана 88. и члана 90. Правила Уставног
суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.
60/05, 76/05, 64/08 и 51/09), на 73. пленарној сједници, одр-
жаној 26. маја 2012. године, д о н и о  ј е

ОД Л У К У

О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИЦЕ И ПОТПРЕДСЈЕДНИКĀ
УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1. 

За предсједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
изабрана је Валерија Галић. 

Члан 2. 

За потпредсједнике Уставног суда Босне и Херцегови-
не изабрани су: 

- Тudor Pan ti ru, 

- Сеада Палаврић, 

- проф. др Миодраг Симовић. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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Судије из т. 1. и 2. ове одлуке преузимају дужност пред-
сједника и потпредсједникā 30. маја 2012. године. 

Члан 4. 

Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику
БиХ”, “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службе-

ном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни-
ку Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”. 

Број: П-218/12 Предсједник 
26. маја 2012. године Уставног суда БиХ,
Сарајево Др Миодраг Симовић, с.р. 
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1294 Одлу ку о дава њу сагла сно сти на про грам ске 
актив но сти у 2012. годи ни невла ди них 
орга ни за ци ја/удру же ња про из ашлих из 
анти фа ши стич ке и осло бо ди лач ке бор бе 
током 20. вије ка и Одбрам бе но-отаџ бин ског 
рата Репу бли ке Срп ске  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ
ЗАШТИТЕ

1295 Пра вил ник о рад ним мје сти ма и посло ви ма 
за при о ри тет но запо шља ва ње инва ли да . . . . . . . . .1

1296 Пра вил ник о усло ви ма у погле ду про сто ра, 
опре ме и струч но сти рад ни ка које мора 
испу ња ва ти уста но ва за про фе си о нал ну 
реха би ли та ци ју  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1297 Пра вил ник о усло ви ма у погле ду про сто ра, 
опре ме и струч но сти рад ни ка за осни ва ње 
при вред ног дру штва за запо шља ва ње 
инва ли да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1298 Пра вил ник о усло ви ма у погле ду про сто ра, 
опре ме и струч но сти рад ни ка за осни ва ње 
рад ног цен тра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1299 Пра вил ник о еви ден ци ји запо сле них 
инва ли да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1300 Пра вил ник о измје на ма Пра вил ни ка о упи су 
син ди кал них орга ни за ци ја у реги стар  . . . . . . . . . .5

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

1301 Пра вил ник о кри те ри ју ми ма и поступ ку 
додје љи ва ња књи жев не награ де 
“Бран ко Ћопић за мла де”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

1302 Пра вил ник о измје на ма и допу на ма Пра вил ни ка 
о посеб ним усло ви ма за про мет на мало у 
спе ци ја ли зо ва ној про дав ни ци  . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1303 Рје ше ње о суб вен ци о ниса њу тро шко ва 
смје шта ја кори сни ка смје ште них од стра не 
цен та ра за соци јал ни рад у уста но ва ма 
соци јал не зашти те чији је осни вач Вла да  . . . . . . .7

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

1304 Рје ше ње о испу ње но сти усло ва за оба вља ње 
дје лат но сти из обла сти зашти те живот не 
сре ди не, број: 15-Е/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

УСТАВ НИ СУД БиХ

Одлу кa о избо ру пред сјед ни це и пот пред сјед никā 
Устав ног суда Босне и Хер це го ви не  . . . . . . . . . . . .7

ОГЛАСНИ ДИО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 страна

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро-
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-
10000010-81 код Volksbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код
Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. Директор и главни и одго ворни
уредник Проко Драгосављевић. Уредник Вишња Бајић-Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс
(051) 456-331, 456-341 и 456-349,  редакција:  (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-
346, http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net Рјешењем Министарства информација Републике Српске број 01-411/93 лист је
уписан у регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања Лука.


