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2) Златко Кузмић, представник оснивача, и 
3) Ненад Новић, представник родитеља.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-715/18 Предсједница
22. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 10. став 4. Закона о Фонду солидарности 

за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце 
у иностранству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
100/17 и 103/17) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 170. сједници, одржаној 
29.3.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЈУ ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА 
ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И 

ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ

1. У Рјешењу о именовању Комисије за додјелу сред-
става ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, број: 
04/1-012-2-3291/17, од 21.12.2017. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 1/18), у тачки 1. подтачка 1) 
мијења се и гласи:

“1) доц. др Снежана Петровић Тепић, предсједник Ко-
мисије,”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-731/18 Предсједница
29. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о државним слу-
жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
169. сједници, одржаној 22.3.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 
ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО

1. Милена Симовић разрјешава се вршиоца дужности 
замјеника директора Републичког секретаријата за законо-
давство због истека времена од 90 дана на које је поста-
вљена.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 04/1-012-2-717/18 Предсједница
22. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
169. сједници, одржаној 22.3.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА 

ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО

1. Милена Симовић поставља се за вршиоца дужности 
замјеника директора у Републичком секретаријату за зако-
нодавство на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
Број: 04/1-012-2-718/18 Предсједница
22. марта 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

563
На основу члана 55. став 2. Закона о судовима Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
37/12, 44/15 и 100/17) и члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), 
министар правде, 26. марта 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

ПОТРЕБНОГ БРОЈА АДМИНИСТРАТИВНОГ И 
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА У СУДОВИМА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми за утврђи-

вање омјера потребног броја административног и помоћно-
техничког особља на број судија у основним, окружним, 
привредним судовима и Врховном суду Републике Српске.        

Члан 2.
(1) У основним и привредним судовима омјер броја 

административног и помоћно-техничког особља (у даљем 
тексту: радника) у односу на број судија је највише три рад-
ника на једног судију, а у окружним судовима и Врховном 
суду Републике Српске највише два и по радника на једног 
судију.

(2) У прекршајним одјељењима основних судова омјер 
броја радника у односу на број судија је највише два радни-
ка на једног судију.

Члан 3.
(1) У омјер који је утврђен чланом 2. овог правилника 

укључени су радници који обављају административне и по-
моћно-техничке послове.

(2) У омјер из члана 2. овог правилника нису укључени 
секретар суда, судски администратор у суду са 60 или више 
судија, виши стручни сарадници, стручни сарадници, при-
правници и приправници-волонтери. 

Члан 4.
У судовима у које Високи судски и тужилачки савјет 

Босне и Херцеговине именује додатне судије на одређени 
период, суд у том периоду може привремено повећати број 
радника, и то у омјеру један радник - један додатни судија. 

Члан 5.
Након ступања на снагу овог правилника, предсједници 

основних, окружних, привредних судова и Врховног суда 
Републике Српске, уколико то буде потребно, извршиће 
усклађивање постојећих правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних мјеста са овим правил-
ником.

Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о утврђивању критеријума за одређивање по-
требног броја административног и помоћно-техничког 
особља у судовима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 84/06).

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/020-307/18
26. марта 2018. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.


