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Члан 16.

Пуно радно вријеме радника са високом стручном спре-
мом у студентској служби одређује се с обзиром на број 
уписаних редовних студената:

1) до 350 студената - један радник,

2) од 350 до 1.000 студената - два радника,

3) од 1.000 до 1.500 студената - три радника,

4) од 1.500 до 2.000 студената - четири радника,

5) више од 2.000 студената - пет радника.

Члан 17.

(1) Једно радно мјесто лаборанта систематизује се на 20 
норма-часова вјежби седмично.

(2) За оправке и техничко одржавање по објекту систе-
матизује се радно мјесто кућног мајстора.

(3) За сваких 500 m² површине затвореног простора на 
високошколској установи систематизује се једно радно мје-
сто на пословима одржавања чистоће.

Члан 18.

(1) Приликом доношења и планирања извођења новог 
студијског програма, односно промјене важећег студијског 
програма, те доношења приједлога плана уписа студената 
и општих и појединачних аката, потписивања споразума 
и уговора, планирања наставних и научноистраживачких 

активности, високошколска установа треба да има у виду 
расположива средства у складу са одредбама закона којим 
се уређује буџетски систем Републике Српске, као и оства-
рена буџетска средства из претходних буџетских година и 
предвиђени буџетски оквир.

(2) Високошколске установе могу стварати обавезе и 
користити средства само за намјене предвиђене Буџетом 
и финансијским планом, и то до износа који је планиран 
Буџетом, а у складу са расположивим средствима.

Члан 19.

Високошколска установа, примјењујући одредбе овог 
правилника у погледу извјештавања о финансијском посло-
вању, придржава се начина и рокова одређених у Закону о 
буџетском систему Републике Српске и прописа донесених 
на основу тог закона, а у финансијским извјештајима при-
казује податке о дјелатности која се финансира из Буџета, 
податке о активностима које се финансирају из властитих 
прихода, те збирне финансијске податке.

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.05/020-1399/14
17. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Горан Мутабџија, с.р.

ПРИЛОГ 1.

БРОЈ СТУДЕНАТА 
У НОРМАТИВНО-НАСТАВНИМ ГРУПАМА ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЈЕЖБЕ

Област/поље/дисциплина образовања Број студената у нормативно-наставној групи по годинама студија

Први циклус студија I II III IV V VI

Образовање; Хуманистика; Друштвене науке, пословање 
и администрација и право; Услуге

П: 30-100

В: 15-30

П: 25-100

В: 13-30

П: 20-100

В: 10-30

П: 15-100

В: 10-30

- -

Природне науке и математика; Инжењерство, техноло-
гија и грађевинарство; Пољопривреда, рибарство, шу-
марство и ветеринарска медицина 

П: 15-50

ТВ: 15-30

ПВ: 5-15

П: 12-50

ТВ: 15-30

ПВ: 5-10

П: 10-50

ТВ: 10-30

ПВ: 5-10

П: 10-50

ТВ: 10-30

ПВ: 5-10

- -

Умјетност* П: 10

В: 5

П: 10

В: 5

П: 10

В: 5

П: 10

В: 5

Здравље и заштита здравља (осим фармације) П: 15-50

ТВ: 20

ПВ: 5-15

П: 15-50

ТВ: 20

ПВ: 5-10

П: 15-30

ТВ: 10

ПВ: 5-10

П: 15-30

ТВ: 10

ПВ: 5-10

П: 15-20

В: 6

ПВ: 5-10

П: 15-20

В: 6

ПВ: 5-10

Фармација П: 15-50

ТВ: 15-30

ПВ: 5-15

П: 12-50

ТВ: 15-30

ПВ: 5-10

П: 10-50

ТВ: 10-30

ПВ: 5-10

П: 10-50

ТВ: 10-30

ПВ: 5-10

Други циклус студија I II

Образовање; Хуманистичке науке; Друштвене науке, 
пословање и администрација и право; Услуге

П: 15-50 -

Природне науке и математика; Инжењерство, техноло-
гија и грађевинарство; Пољопривреда, рибарство, шу-
марство и ветеринарска медицина 

П: 10-50

ТВ: 10-25

ПВ: 5-15

П: 10-50

ТВ: 10-25

ПВ: 5-15

Умјетност* П: 5-20
* индивидуална настава

П – предавања,

В – вјежбе,

ТВ – теоретске вјежбе,

ПВ – практичне вјежбе.
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На основу члана 97. став 5. Закона о здравственој зашти-
ти (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), а на приједлог Агенције за сертификацију, 
акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите 
Републике Српске, министар здравља и социјалне заштите  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДИМА ЗА 
СЕРТИФИКАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Члан 1.

У Правилнику о стандардима за сертификацију здрав-
ствених установа (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 40/12) у члану 6. у ставу 2. Прилог 3. замјењује се но-
вим Прилогом 3.
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Члан 2.

У члану 7. Прилог 4. замјењује се новим Прилогом 4.

Члан 3.

У члану 9. Прилог 6. замјењује се новим Прилогом 6.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-19/14
11. септембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.
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На основу члана 79. Закона о дјечијој заштити Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
4/02, 17/08 и 1/09), министар здравља и социјалне заштите  
д о н о с и

ПРОГ РАМ
AКТИВНОСТИ ЗА ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА “ДЈЕЧИЈЕ 

НЕДЈЕЉЕ” У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2014. ГОДИНИ

“Дјечија недјеља” обиљежава се сваке године у првој 
седмици мјесеца октобра и има за циљ упознати ширу јав-
ност са потребама дјеце, њиховим психосоцијалним одра-
стањем у приближно једнаким условима. Ова манифеста-
ција је и скретање пажње и указивање на одговорност по-
родице, државе, школе, здравствених, социјалних и других 
институција према дјеци.

Активности предвиђене Програмом реализоваће се на 
нивоу Републике Српске у циљу обезбјеђивања права сва-
ком дјетету да каже и буде саслушано.

Манифестација “Дјечија недјеља” одржаваће се у пе-
риоду од 29.09. до 05.10.2014. године, под заједничким сло-
ганом:

“ИМАМ ПРАВО ДА КАЖЕМ И БУДЕМ САСЛУШАН”

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У “ДЈЕЧИЈОЈ НЕДЈЕЉИ”

АКТИВНОСТИ

Централна манифестација

У понедјељак, 29.09.2014. године, са почетком у 12,00 
часова, одржаће се Конференција за медије поводом почет-
ка обиљежавања “Дјечије недјеље”, уз учешће министра 
здравља и социјалне заштите, министра породице, омлади-
не и спорта и министра просвјете и културе.

Централна манифестација “Дјечије недјеље” под нази-
вом: “Имам право да кажем и будем саслушан” одржаће се 
30.09.2014. године, у 12,00 часова, у Административном 
центру Владе Републике Српске.

Циљ одржавања централне манифестације је да се ука-
же на значај примјене Конвенције УН о правима дјетета у 
свакодневним активностима и указивању потребе да их се 
слуша.

Учесници активности су дјеца и представници: Народ-
не скупштине, Министарства здравља и социјалне заштите, 
Министарства породице, омладине и спорта, Министар-
ства просвјете и културе, Савјета за дјецу и Омбудсмана за 
дјецу Републике Српске.

Активности Министарства здравља и социјалне за-
штите и Јавног фонда за дјечију заштиту

Уз активности везане за централну манифестацију 
“Дјечије недјеље” под називом: “Имам право да кажем и бу-
дем саслушан” Министарство здравља и социјалне заштите 
координише све друге активности институција и установа у 
својој надлежности.

Јавни фонд за дјечију заштиту ће као и претходних 
година активно учествовати у овој манифестацији. У том 
смислу ће се обезбиједити једнократна новчана подршка за 
породице са дјецом, и то:

- додатак на дјецу за мјесец септембар увећаће се номи-
нално за 10,00 КМ по дјетету, што процентуално просјечно 
износи 21% (друго и четврто дијете 28%, треће 14% и за 
вулнерабилне категорије 11%);

- матерински додатак ће се увећати за 10,00 КМ по дје-
тету, што процентуално по мајци, кориснику материнског 
додатка, износи 14%;

- дјецу тројке - рођене од “Дјечије недјеље 2013.” до 
“Дјечије недјеље 2014.” и дјецу тројке - кориснике права на 
додатак на дјецу;

- породице у којима су два пута рођени близанци;

- породице које су корисници права на додатак на дје-
цу и права на додатак за дјецу са посебним потребама (са 
сметњама у развоју) која су под старатељством;

- дјецу погинулих бораца и дјецу - цивилне жртве рата/
цивилних жртава рата;

- малољетне породиље које остварују право на материн-
ски додатак.

Активности Министарства породице, омладине и 
спорта

Министарство породице, омладине и спорта је, поред 
учешћа у централној манифестацији, поводом обиљежа-
вања “Дјечије недјеље”, упутило позив свим ученицима/
ама основних и средњих школа (узраста до 18 година) да 
напишу есеј о теми слогана обиљежавања “Дјечије не-
дјеље” ове године: “Имам право да кажем и будем саслу-
шан”. Радови ће бити вредновани по категоријама (од I до 
V), од чега ће три најбоља рада из сваке категорије бити 
награђена од стране овог министарства, и то износима: за 
прво мјесто 300 КМ, друго 200 КМ и за треће мјесто 100 
КМ.

Награде за најбоље оцијењене радове ученика биће 
уручене на централној манифестацији.

Активности Омбудсмана за дјецу Републике Српске:

- 29.09.2014. Бања Лука - дружење Омбудсмана за дјецу 
са предшколцима,

- 30.09.2014. Језеро - ОШ “Вук Караџић”, радионица “О 
твојим правима у твојој школи” и Фоча - дружење са дјецом 
из вртића “Чика Јова Змај”,

- 01.10.2014. Невесиње - ОШ “Ристо Пророковић”, ра-
дионица “О твојим правима у твојој школи”,

- 02.10.2014. Бијељина - Економска школа, радионица 
“О твојим правима у твојој школи”,

- 03.10.2014. Бања Лука - заједничка активност са ЈУ 
Дом за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада 
Врањешевић”, вршњачка едукација “Предности и опасно-
сти интернета” и Добој - Дјечији кутак, вршњачка едука-
ција “Права дјетета”.

Активности Црвеног крста

Активности Црвеног крста реализоваће се кроз дистри-
буцију пропагандног материјала на којем ће бити штампа-
ни изводи из Конвенције о дјечијим правима. Материјал ће 
бити достављен свим општинским организацијама Црве-
ног крста и школама. Омладински волонтери ће дати свој 
допринос у подјели пропагандног материјала, освјежити 
“Кутак црвеног крста” у школи и организовати приредбе, 
маскенбал за најмлађе, као и друге активности хуманитар-
ног карактера.

Представници Црвеног крста ће у свакој регији (девет 
регија) посјетити по једну установу која се бави дјецом (вр-
тић или удружење које се бави дјецом са сметњама у ра-
звоју, школу у руралној средини, вишечлане породице) и 
најмлађима уручити скромне поклоне.

Све ООЦК ће са волонтерима посјетити по једну ви-
шечлану социјално угрожену породицу.

У градовима који имају болнице посјетиће се дјечија 
одјељења.


