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Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2010.
годину, са извјештајем независног спољног ревизора.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1799/11
16. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2050
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
након разматрања Информације о реализацији Програма
потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у
Републици Српској за 2010. годину и пресјек стања са 30.
септембром 2011. године, Народна скупштина Републике
Српске, на Дванаестој сједници, одржаној 16. новембра
2011. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја
Информацију о реализацији Програма потпуног стамбеног
збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида од I до IV категорије у Републици Српској за
2010. годину и пресјек стања са 30. септембром 2011.
године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1800/11
16. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2051
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а
након разматрања Информације о реализацији Програма
потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у
Републици Српској за 2010. годину и пресјек стања са 30.
септембром 2011. године, Народна скупштина Републике
Српске, на Дванаестој сједници, одржаној 16. новембра
2011. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске задужује
Владу Републике Српске да, на позицији Министарство
рада и борачко- инвалидске заштите, обезбиједи буџетска
средства за реализацију Програма потпуног стамбеног
збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида од I до IV категорије у Републици Српској, до
коначног збрињавања преосталих корисника.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1801/11
16. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2052
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске, члана 182., члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став
1. По словника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматрања Информације о јавно-приватном партнерству, Народна скупштина Републике Српске, на Дванаестој
сједници, одржаној 16. новембра 2011. године, донијела је
сљедећи
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ЗАКЉУЧАК
1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о јавно-приватном партнерству.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1802/11
16. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

2053
На основу члана 36. став 2. Закона о заштити природе
(“Службени гласник Републике Српске”, број 113/08), члана 22. алинеја 12. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 10. новембра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
“ПЕЋИНА OРЛОВАЧА”

I
Пећина Орловача ставља се под заштиту као Споменик
природе (у даљем тексту: Споменик природе “Пећина Орловача”).
II
Споменик природе “Пећина Орловача” налази се у селу Сумбуловац, заселак Доње Сињево, брдо Орловача, општина Пале, а обухвата површину од 27.015 хектара.
III
На заштићеној површини Споменика природе “Пећина
Орловача” установљава се режим заштите II степена.
Режим заштите II степена обухвата катастарске честице бр. 640/1 и 640/2 и дио катастарске честице број 641/2,
уцртан на копији катастарског плана, површине 27,015
хектара.
На заштићеној површини Споменика природе “Пећина
Орловача” у оквиру режима заштите II степена забрањује
се, у складу са чланом 41. став 1. тачка е) Закона о заштити природе:
- индустријска експлоатација минералних и неминералних сировина на цијелом подручју, осим ако је ријеч о
стратешким сировинама, при чему одлуку доноси надлежни државни орган у складу са Законом о рударству,
- примарна прерада и претконцентрација сировина,
осим у случају стратешког интереса, при чему се утврђују
посебни услови заштите животне средине,
- депоновање примарних и секундарних јаловина, комуналног, индустријског и другог отпада и вишкова земље
са откопа на заштићеном подручју,
- изградња индустријских, инфраструктурних, привредних, хидротехничких и других објеката чији рад и постојање могу да изазову неповољне промјене квалитета земљишта, вода, ваздуха, живог свијета, љепоте предјела,
културних добара и њихове околине,
- промјена намјена површина, изузев промјена које
проистичу из програмских докумената,
- градња стамбених, економских помоћних објеката,
пољопривредних домаћинстава и викенд-објеката, изван
грађевинских подручја утврђених посебним планским и
урбанистичким документима, односно градња објеката пољопривредних домаћинстава изван постојећих грађевинских парцела до доношења тих докумената,
- просијецање било које нове саобраћајнице, уколико
није утврђена важећим просторним или урбанистичким
планом или гранским основима које су усаглашене са режимима и мјерама заштите подручја,
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- узимање фосилоносних материјала са геолошких
профила,
- свака промјена постојеће морфологије терена и водотока, превођење вода једног водотока у други водоток и измјена хидродинамичних карактеристика и режима водотока без сагласности надлежних институција,
- извођење хидрогеолошких радова без сагласности Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и тијела које је одговорно за управљање заштићеним подручјем,
- каптирање извора, изградња хидротехничких објеката
(акумулација, брана и друго), укључујући и регулацију водотока,
- свако преграђивање водотока и изградња нових рибњака,
- формирање депонија било ког отпада,
- формирање мрциништа на подручју отвореног карста,
- складиштење, депоновање и бацање комуналног отпада и отпадних материјала свих врста ван мјеста одређених за ту намјену, као и нерегулисано формирање мрциништа и одлагање стајског ђубрива,
- руковање отровним хемијским материјама, нафтним
дериватима и другим опасним материјама,
- уништавање шумских комплекса и њихово уситњавање,
- чиста сјеча у природним састојинама и крчење шума,
кресање лисника и прекомјерно коришћење дрвне масе у
односу на циљеве и принципе газдовања шумама,
- крчење шума и обављање других радњи на мјестима
и на начин који могу да изазову процесе јаке и екстензивне водне ерозије и неповољне промјене предјела,
- преоравање природних ливада и пашњака,
- садња, засијавање и насељавање врста биљака страних за природни живи свијет овог подручја, осим за потребе спречавања ерозије и клизишта,
- сакупљање и коришћење свих заштићених дивљих
биљних и животињских врста,
- сакупљање и стављање у промет врста из Наредбе о
контроли промета и коришћења,
- уништавање дивљих врста биљака и животиња заштићених као природне ријеткости или других законски
регулисаних категорија и
- насељавање врста животиња страних за природни живи свијет овог подручја, у слободном простору.
На заштићеној површини Споменика природе “Пећина
Орловача” у оквиру режима заштите II степена дозвољено
је:
- вршити научна истраживања,
- вршити пољопривредну производњу домаћинстава у
индивидуалном режиму,
- подизати аутохтоне састојине лишћара на површинама под шикарама и шибљацима, ако су услови повољни, уз
очување постојеће аутохтоне вегетације,
- градити нове објекте и изводити радове који су у
функцији презентације и заштите заштићеног природног
добра, а који су именовани овим елаборатом - уређење саобраћајница, прихватних површина и друго или одговарајућим планским актом Споменика природе,
- задржавање постојећих траса саобраћајница, а може
се предвидјети и асфалтирање искључиво оних саобраћајница које ће водити до планираног паркинга да би се омогућило повезивање насеља и постојеће локације посебне
намјене,
- задржавање електромреже подручја на постојећим
правцима док се не стекну услови за њену реконструкцију
у цијелости или дијеловима, уз обавезно каблирање,
- прикључивање нових објеката уз обавезно каблирање
на мјестима гдје се нарушава амбијентална цјелина,
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- да се плановима обезбиједи рационализација електромреже подручја и спровођење каблова дуж саобраћајница,
- јавно освјетљење на урбанизованим површинама које
може имати искључиво пејзажни карактер уз употребу одговарајућих свјетлосних тијела и
- индивидуално водоснабдијевање објеката из бунара, с
тим што ће се одговарајућим урбанистичким плановима
омогућити заједничко водоснабдијевање за поједине групације објеката, а према посебним техничким условима.
IV
Спомеником природе “Пећина Орловача” управља Општина Пале (у даљем тексту: Управљач), која може поменуто природно добро дати на управљање другом правном
лицу.
V
Заштита и развој Споменика природе “Пећина Орловача” спроводи се на основу Програма за спровођење мјера
управљања (у даљем тексту: Програм управљања).
Програм управљања садржи: планиране активности за
реализацију циљева управљања прописаних Законом о заштити природе и мјера управљања прописаних овом одлуком, те активности за уређење и опремање Споменика природе “Пећина Орловача” са динамиком реализације активности.
VI
Управљач у обављању послова управљања Спомеником природе “Пећина Орловача” обезбјеђује спровођење
прописаних режима заштите и очувања природног добра,
припрема и доноси Програм управљања, који се доноси на
период од пет година, уз претходно прибављено мишљење
Републичког завода за заштиту културно-историјског и
природног насљеђа (у даљем тексту: Завод) и сагласност
Министарства надлежног за заштиту животне средине (у
даљем тексту: Министарство).
На основу Програма управљања доноси се годишњи
програм управљања, чији се задаци и послови реализују у
текућој години, са динамиком њиховог извршавања и висином потребних средстава.
Управљач подноси Министарству извјештај о остваривању Програма управљања из тачке V ове одлуке до 15. децембра за текућу годину.
VII
Прије истека периода на који се доноси Програм управљања, Управљач подноси Министарству Приједлог плана
управљања, ради упућивања на усвајање Влади Републике
Српске.
Израду Плана управљања Управљач повјерава стручним, односно научним институцијама овлашћеним за ове
послове.
План управљања доноси се на период од 15 година.
Годишњи извјештај о спровођењу Плана управљања
Управљач доставља Министарству до 15. марта текуће године за претходну годину.
VIII
Управљач у обављању послова управљања Спомеником природе “Пећина Орловача” обезбјеђује обиљежавање
овог споменика природе, подјелу катастарских честица
према утврђеној зони заштите и доноси правила унутрашњег реда ради ефикасније заштите овог споменика природе уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства.
Правилима из подтачке 1. овe тачке утврђују се правила за спровођење режима заштите и развоја, и то: постављање информативних и других ознака, мјере заштите
приликом обављања научних истраживања и извођења истражних радова, услови за обављање дозвољених дјелатности и посебне мјере и ограничења у спровођењу режима
заштите.
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Правила из подтачке 1. ове тачке и друге неопходне информације за спровођење режима заштите Управљач јавно
оглашава, на начин да буду доступна корисницима и посјетиоцима.

IV
Школа је јавна установа која обавља дјелатност од општег друштвеног интереса и има својство правног лица,
које стиче уписом у судски регистар код надлежног суда.

IX
Управљач ће уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства донијети Програм управљања у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове
одлуке, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу Програма.
До доношења Програма управљања Управљач може
послове управљања обављати према Привременом програму управљања који доноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, такође уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност Министарства.

V
У правном промету са трећим лицима школа иступа у
своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара без ограничења, свим својим средствима.

X
Планови и програми уређења простора, шумске, водопривредне и други основи и програми који обухватају
подручје гдје се налази заштићено природно добро усагласиће се са Програмом управљања из тачке V ове одлуке,
као и режимима заштите прописаним овом одлуком.
XI
Средства за заштиту и развој Споменика природе “Пећина Орловача” обезбјеђују се из буџетских средстава општине, прихода Управљача и из других извора у складу са
законом.

VI
Дјелатности школе су:
85.31 - опште средње образовање и
85.32 - техничко и стручно средње образовање.
У оквиру дјелатности под шифром дјелатности 85.32
школа обавља и дјелатност образовања одраслих.
VII
Средства за рад школе обезбјеђују се из:
1) буџета Републике Српске,
2) буџета јединице локалне самоуправе и
3) других извора.
Новчана средства за рад школе обезбеђују оснивач и јединица локалне самоуправе.
VIII
Органи управљања су: Школски одбор и директор шко-

XII
На основу ове одлуке надлежни основни суд - земљишно-књижна канцеларија ће на непокретностима из члана
III ове одлуке извршити забиљежбу у земљишним књигама.

ле.

XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

IX
Директор школе руководи школом, представља и заступа школу и одговоран је за законитост рада школе.
Директора школе бира Школски одбор, након добијања
претходне сагласности од министра просвјете и културе,
на период од четири године.

Број: 04/1-012-2-2550/11
10. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2054
На основу члана 13. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 74/08 и 106/09), члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08 и 11/09) и чл. 3. и 12. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07),
Влада Републике Српске, на сједници од 3. новембра 2011.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“ЛАЗАР ЂУКИЋ” РИБНИК

I
Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта
Јавне установе Средњошколски центар “Лазар Ђукић”
Рибник са Законом о средњем образовању и васпитању, Законом о систему јавних служби и Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/10).
II
Оснивач Јавне установе Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник је Република Српска.
III
Назив школе је Јавна установа Средњошколски центар
“Лазар Ђукић” Рибник, а скраћени назив Установе - ЈУ
Средњошколски центар “Лазар Ђукић” Рибник (у даљем
тексту: школа), са сједиштем у Улици Раде Јованића бб,
Рибник.

Школски одбор именује Министарство просвјете и
културе на период од четири године.
Школски одбор има седам чланова.

X
Школа ће своју организацију и опште акте ускладити
са Законом о средњем образовању и васпитању, Законом о
систему јавних служби, Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској и овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке и извршити промјене уписа у судском регистру код надлежног суда.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2525/11
3. новембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.

2055
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2011. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/11 и 52/11), Влада Републике Српске,
на сједници од 10. новембра 2011. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА - ФИНАНСИРАЊЕ ШЕСТОГ КРУГА БИКОН
ШЕМЕ, за период 1. јануар - 30. новембар 2011. године

I
Овом одлуком даје се сагласност Министарству управе
и локалне самоуправе на План утрошка средстава - финан-

