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5) се ученик испише из школе или изгуби статус уче-

ника школе,
6) је у немогућности да испуњава уговорне обавезе.

Члан 22.
(1) Ако се  појединачни уговор раскине из разлога на-

ведених у члану 20. став 1. т. 3), 4) и 5) овог правилника, 
школа организује образовање у истом образовном профилу 
код другог послодавца са којим је закључила уговор. 

(2) Након раскида појединачног уговора из става 1. овог 
члана, ученик, односно родитељ ученика и други послода-
вац закључују појединачни уговор.

Члан 23.
(1) Запослени код послодавца који  учествује у реализа-

цији практичног образовања континуирано прати напредо-
вања ученика у сарадњи с координатором практичне наста-
ве, с циљем стицања одговарајућих компетенција.

(2) Оцјењивање ученика врши се у складу са Законом.  

Члан 24.
Ученику који се образује код послодавца послодавац 

обезбјеђује:
1) средства и опрему за личну заштиту на раду,
2) превоз, ако је организован за запослене код посло-

давца, 
3) накнаду трошкова исхране у складу са општим актом 

послодавца,
4) осигурање за случај повреде током образовања код 

послодавца, у складу са законом.

Члан 25.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.042/020-2143/19
26. јуна 2019. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

1299
На основу члана 75. став 9. Закона о заштити приро-

де (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/14) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министaр за про-
сторно уређење, грађевинарство и екологију, 30. јула 2019. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА УПРАВЉАЧ 

ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се стручни, кадровски и 

организациони услови које треба да испуњава правно лице 
које управља заштићеним подручјем (у даљем тексту: упра-
вљач заштићеног подручја) за обављање послова очувања, 
унапређивања, промовисања природних и других вријед-
ности и одрживог коришћења заштићеног подручја.

Члан 2.
Управљање заштићеним подручјем може се повјери-

ти једној или више јединица локалне самоуправе, јавном 
предузећу, јавној установи или другом правном лицу које 
испуњава услове прописане Законом о заштити природе (у 
даљем тексту: Закон) и овим правилником.

Члан 3.
За заштићена подручја национални парк, строги резер-

ват природе и посебни резерват природе послове очувања, 
унапређивања, промовисања природних и других вријед-
ности и одрживог коришћења заштићеног подручја може 
да обавља управљач заштићеног подручја, који треба да 

има запослена најмање три лица са високом стручном спре-
мом (биолошког, шумарског, пољопривредног, еколошког, 
географског или туристичког смјера), са радним искуством 
у струци од најмање годину дана.

Члан 4.
За заштићена подручја заштићено станиште, заштићени 

пејзаж и заштићено подручје са одрживим коришћењем при-
родних ресурса послове очувања, унапређивања, промови-
сања природних и других вриједности и одрживог коришћења 
заштићеног подручја може да обавља управљач заштићеног 
подручја, који треба да има запослено најмање једно лице са 
високом стручном спремом (биолошког, шумарског, пољо-
привредног, еколошког, географског или туристичког смјера), 
са радним искуством у струци од најмање годину дана.

Члан 5.
За заштићено подручје споменик природе управљач за-

штићеног подручја треба да има најмање једно запослено 
лице са најмање средњом стручном спремом.

Члан 6.
(1) Управљач националног парка организује службу 

надзора ради чувања заштићеног природног добра, коју 
врше надзорници националног парка, у складу са прописом 
о унутрашњем реду у националном парку.

(2) Надзорници из става 1. овог члана треба да имају 
средњу стручну спрему (IV степен) и најмање годину дана 
радног искуства.

Члан 7.
(1) Управљачи строгог резервата природе, посебног ре-

зервата природе, заштићеног станишта, заштићеног пејза-
жа и заштићеног подручја са одрживим коришћењем при-
родних ресурса организују чуварску службу, коју врше чу-
вари заштићеног подручја, у складу са прописом о унутра-
шњем реду и чуварској служби.

(2) Чувари из става 1. овог члана треба да имају средњу 
стручну спрему и најмање годину дана радног искуства.

Члан 8.
Aко управљач споменика природе има организовану 

чуварску службу, она треба да има најмање једног запосле-
ног чувара са средњом стручном спремом.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-1334/19
30. јула 2019. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1300
На основу члана 24. став 7. Закона о извршењу кривич-

них и прекршајних санкција Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 63/18) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 115/18), министар правде, 15. јула 2019. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ЗВАЊИМА ПРИПАДНИКА СЛУЖБЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА, 
УСЛОВИМА ЊИХОВОГ СТИЦАЊА, УНИФОРМИ И 

ОЗНАКАМА ЗВАЊА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се звања, услови њихо-

вог стицања, униформа и ознаке звања припадника службе 
обезбјеђења у установама за извршење кривичних и прекр-
шајних санкција.


