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На основу члана 60. став 2. тачка г) Закона о зашти-

ти природе (“Службени гласник Републике Српске”, број 
20/14) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 37. сједници, одржаној 12.9.2019. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ “УНА”

I
Овом одлуком проглашава се заштићеним подручје 

ријеке Уне на територији општина Нови Град, Козарска Ду-
бица, Крупа на Уни и Костајница у категорији V - заштиће-
ни пејзажи - парк природе (у даљем тексту: Парк природе 
“Уна”).

II
Основне карактеристике пејзажа овог подручја чине 

чиста и смарагдна ријека Уна, низ хидролошких, геоморфо-
лошких и других феномена, међу којима се истичу многи 
седрени облици, брзаци, водопади, аде и ријечна језера и 
нераскидива обална вегетација која прати ријеку дуж ције-
лог њеног тока. Уна је својим процесом стварања седре и 
седрених феномена уникатна природна појава и у периоду 
ниског водостаја ријеке седрене формације посебно дола-
зе до изражаја када постају “пристаниште” великом броју 
птица.

III
Парк природе “Уна” простире се на подручју општина 

Нови Град, Козарска Дубица, Крупа на Уни и Костајница у 
укупној површини од 2772,60 ha.

IV
1) Опис спољне границе Парка природе “Уна” гласи:
- почетна тачка описа границе Парка природе “Уна” по-

лази са подручја Доње Градине, са ломне тачке бр. 1 - 
6415085, 5012571, која се налази на путу Драксенић - Доња 
Градина, у КО Доња Градина. Од ове тачке граница Парка 
прирoде “Уна” иде насипом у правцу југозапада, и то грани-
цама катастарских парцела к.ч. бр. 692, 691, 994/5, 1004, 
1005, 1009, 1012, 1015, к.o. Доња Градина (парцеле се нала-
зе изван обухвата). Даље граница наставља границама ката-
старских парцела к.ч. бр. 114, 113, 112, 111, 110, 101/1, 
100/1, 99/1, 97/2, 98, 88/2, 87, 201/1, 205/1, 206/1, 209/1, 
210/1, 211/1, 212/1, 213, 219, 218, 222, 243, 1195/1, 365, 864, 

361, 358, 355, 354, 344, 343, 496, 1192, 527, 528, 529, 530, 
533, 534, 535, 536, 539, 540, 541, 542, 736, 737, 738, 742, 746, 
748/2, 748/1, 755, 758, 760, 762, 780, 777 (парцеле су изван 
обухвата) у к.о. Чуклинац. Даље граница иде од ломне тач-
ке бр. 2 - 6412766, 5010000 насипом и некатегорисаним пу-
тем, који су означени сљедећим ломним тачкама 2a - 
6412775, 5009846; 2b - 6412681, 5009635; 2c - 6412571, 
5009484; 2d - 6412472, 50093112, 2e - 6412390, 5008950; 2f 
- 64122450, 5008888; 2g - 6412135, 5008893; 2h - 6412021, 
5008295; 2i - 6411899, 5007581 (наведене тачке налазе се у 
к.о. Драксенић), одакле се граница ломи у правцу запада на 
ломну тачку 2ј - 6411870, 5007579, која се налази на споју 
к.ч. бр. 563/1, 563/2 и 565 у к.о. Јошик. Граница даље наста-
вља западно магистралним путем М-14 Козарска Дубица – 
Градишка, који носи ознаку к.ч. број: 1383 (пут је ван обу-
хвата), у к.о. Јошик. Даље граница улази у к.о. Козарска 
Дубица 2, гдје наставља западно магистралним путем М-14, 
који носи ознаку к.ч. број: 2561 (пут је ван обухвата), те 
даље наставља градском саобраћајницом “Преображен-
ска”, која носи ознаку к.ч. број: 2561/1 (саобраћајница је 
ван обухвата), све до споја са к.ч. број: 327 (парцела је ван 
обухвата), те даље поново наставља саобраћајницом “Пре-
ображенска”, која носи ознаку к.ч. број: 2561/1 (саобраћај-
ница је ван обухвата), а затим и саобраћајницом “Др Мла-
ден Стојановић”, која носи ознаку к.ч. број: 2561 (са-
обраћајница је ван обухвата), све до граничног прелаза, од-
носно до границе к.о. Козарска Дубица 1. Даље граница 
наставља западно кроз к.о. Козарска Дубица 1, и то грани-
цама к.ч. бр. 3797/3, 342/2, 341, 340/1, 242, 241, 240, 238, 
237, 236, 233, 234, 232, 231, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 
223/4, 223/1, 223/2, 222, 221, 220, 219, 218 (парцеле су изван 
обухвата), те даље саобраћајницом која носи ознаку к.ч. 
број: 3796 (саобраћајница је ван обухвата), те даље парце-
лама к.ч. бр. 3789/2, 101/17, 101/4, 101/3, 101/16, 101/1, 
101/18, 100/2, 100/1, 98/1, 95, 94, 93, 89, 88, 87 (парцеле су 
изван обухвата), те даље наставља западно магистралним 
путем М-14 Костајница - Козарска Дубица, који носи озна-
ку к.ч. број: 3792 (пут је ван обухвата). Даље граница наста-
вља магистралним путем М-14 Костајница - Козарска Ду-
бица (пут је ван обухвата) све до мљекаре у Вриоцима, од-
носно ломне тачке бр. 3 - 6403552, 5006097. Даље граница 
иде границом парцеле мљекаре (парцела је изван обухвата), 
односно ломним тачкама бр. 3а - 6403565, 5006158; 3b - 
6403607, 5006148; 3c - 6403629, 5006261; 3d - 6403477, 
5006291; 3f - 6403452, 5006167; 3g - 6403457, 5006106, у 
којој се граница поново враћа на магистрални пут. Од ове 
тачке граница наставља западно магистралним путем М-14 
Костајница - Козарска Дубица (пут је ван обухвата) све до 
уласка у урбано подручје Костајнице, односно до границе 
са к.о. Костајница. Даље граница иде ломним тачкама које 
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се налазе у к.о. Костајница, и то: бр. 4 - 6387499, 5009345, 
4a - 6387454, 5009325; 4b - 6387411, 5009317; 4c - 6387367, 
5009315; 4d - 6387257, 5009319; 4e - 6387205, 5009326; 4f - 
6387154, 5009329; 4g - 6387084, 5009336. У овој тачки гра-
ница се прекида и наставља даље из ломне тачке бр. 5 - 
6385915, 5009610; до тачке бр. 6 - 6385653, 5009727 у к.о. 
Костајница. Даље граница наставља западно новоизграђе-
ном саобраћајницом која се налази ван обухвата до споја са 
магистралним путем М-14 Нови Град - Костајница. Даље 
граница наставља западно магистралним путем М-14 Нови 
Град - Костајница (пут је изван обухвата) све до споја са 
пругом, односно до ломне тачке бр. 7 - 6381229, 5005865; 
која се налази у к.о. Грдановац. Даље граница пресијеца 
пругу до ломне тачке бр. 8 - 6381202, 5005869, одакле даље 
наставља границом парцеле пруге Бања Лука – Суња, која 
носи ознаку к.ч. број: 472 (пруга/парцела је изван обухвата) 
све до границе са к.о. Добрљин. Даље граница наставља 
кроз к.о. Добрљин, границом парцеле пруге Бања Лука – 
Суња, која носи ознаку к.ч. број:  1552 (пруга/парцела је 
изван обухвата), затим кроз к.о. Горње Водичево, границом 
парцеле пруге Бања Лука – Суња, која носи ознаку к.ч. број: 
2136 и к.ч. број: 1110 (пруга/парцеле су изван обухвата), те 
кроз к.о. Доње Водичево, границом парцеле пруге Бања 
Лука – Суња, која носи ознаку к.ч. број: 2416 (пруга/парце-
ле су изван обухвата). Граница затим наставља границом 
парцела пруге Бања Лука - Суња кроз к.о. Равнице, гдје пар-
целе носе ознаку к.ч. број: 1605 и к.ч. број: 1595, затим гра-
ницом парцела пруге Бања Лука - Суња кроз к.о. Пољавни-
це, гдје парцеле носе ознаку к.ч. број: 1407, све до ломне 
тачке бр. 9 - 5610758, 4994665, одакле граница наставља 
границама парцела бр. 568, 569 (парцеле су у обухвату), за-
тим границама парцела бр. 570, 571, 572/2, 573, 575, 577, 
578, 579, 580, 581, 582/1, 582/5, 582/4, 582/11, 582/9, 582/2, 
582/3, 585, 585/6, 585/2, 585/4, 585/3, 585/8, 585/5, 590, 1410, 
1411 (парцеле су изван обухвата) све до координатне тачке 
бр. 10 - 5609672, 4992082, гдје се граница поново враћа на 
парцелу пруге Бања Лука - Суња и наставља истом у правцу 
Новог Града, гдје парцеле носе ознаку к.ч. број: 1411, све до 
границе са к.о. Нови Град 1. Даље граница наставља грани-
цом парцела пруге Бања Лука - Суња кроз к.о. Нови Град 1, 
која носи ознаку к.ч. број: 4963 (парцела је изван обухвата), 
све до ломне тачке бр. 11 - 5609412, 4990833. Даље граница 
иде парцелом пута број: 4100 (парцела је изван обухвата), 
све до моста на ушћу ријеке Сане у ријеку Уну. Даље грани-
ца иде мостом (мост је изван обухвата), а након моста сила-
зи на зидину на кеју, гдје граница даље иде зидом узводно 
уз ријеку Уну, односно границом парцеле 4100 (парцела је 
изван обухвата) све до моста преко ријеке Уне (граничног 
прелаза). Даље граница иде парцелама бр. 1345/3, 1345/2, 
1345/1, 1358, 1363/1, 4120, 4122 (парцеле су изван обухва-
та), све до споја са магистралном саобраћајницом Крупа на 
Уни - Нови Град. Даље граница иде границом парцеле сао-
браћајнице Крупа на Уни - Нови Град, која носи ознаку к.ч. 
број: 4146 (парцела је изван обухвата), све до ломне тачке 
бр. 12 - 5607606, 4988130, односно до споја са пругом Бихаћ 
- Нови Град. Даље граница наставља пругом Бихаћ - Нови 
Град све до ломне тачке бр. 13 - 5606276, 4984755, одакле 
граница наставља локалним путем до ломне тачке бр. 14 - 
5606167, 4984752. Од ове тачке граница наставља маги-
стралним путем Бихаћ - Нови Град (пут је изван обухвата) 
све до ломне тачке бр. 15 - 5601265, 4983980, гдје граница 
обилази парцелу фабрике за прераду дрвета, и то ломним 
тачкама бр. 15а - 5601149, 4983948; 15b - 5601064, 4983902; 
15c - 5601001, 4983836; 15d - 5601038, 4983789, гдје грани-
ца поново излази на магистрални пут Бихаћ - Нови Град. Од 
ове тачке граница наставља магистралним путем Бихаћ - 
Нови Град све до ломне тачке бр. 16 - 5595715, 4982737, 
односно до ентитетске границе. Од ове тачке граница парка 
природе иде сјеверно на ријеку Уну, границом к.о. Ивањска 
(к.о. је у обухвату) све до ломне тачке број 17 - 5595718, 
4982803. Од ове тачке граница иде низводно ријеком Уном, 
и то границама катастарских општина к.о. Ивањска, к.о. 
Средњи Бушевић, у општини Крупа на Уни. Даље граница 
наставља низводно ријеком Уном границама катастарских 
општина к.о. Блатна, к.о. Матавази, к.о. Горњи Ракани, к.о. 
Доњи Ракани, к.о. Рудице, к.о. Нови Град, к.о. Нови Град 1, 
к.о. Пољавнице, к.о. Равнице, к.о. Доње Водичево, к.о. 

Горње Водичево и к.о. Добрљин у општини Нови Град. 
Даље граница иде низводно ријеком Уном, и то границама 
катастарских општина к.о. Грдановац, к.о. Мракодол, к.о. 
Костајница, к.о. Петриња у општини Костајница. Даље 
наставља низводно ријеком Уном, и то границама катастар-
ских општина к.о. Бабинац, к.о. Бачвани, к.о. Шеварлије, 
к.о. Јохова, к.о. Суваја, к.о. Комленац, к.о. Вриоци, к.о. Ко-
зарска Дубица 1, к.о. Козарска Дубица 2, к.о. Јошик, к.о. 
Драксенић, к.о. Чуклинац и к.о. Доња Градина до ломне 
тачке бр. 18 - 6414951, 5012745, гдје граница скреће на југо-
исток на почетну тачку, односно на ломну тачку бр. 1 - 
6415085, 5012571, која се налази на путу Драксенић - Доња 
Градина, у к.о. Доња Градина.

2) Дефинисање границе Парка природе “Уна” урађе-
но је према аналогним катастарским плановима у ра-
змјери 1 : 2500 и дигиталним катастарским плановима у 
размјери 1 : 1000 за урбана подручја Козарске Дубице и 
Новог Града, те границама катастарских општина, а код 
описа границе коришћени су и постојећи инфраструк-
турни објекти (путеви, жељезничка пруга, насипи), те с 
обзиром на чињеницу да се предметно подручје протеже 
кроз двије координатне зоне (V и VI), код утврђивања 
координатних ломних тачка исказане су координате које 
просторно одговарају зони у којој припадају.

V
На цјелокупној површини Парка природе “Уна” устано-

вљава се режим заштите III степена.

VI
На површини под режимом заштите III степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка д) Закона о заштити природе 
(у даљем тексту: Закон), забрањују се:

- изградња индустријских, инфраструктурних, хидро-
техничких и других објеката чији рад и постојање могу 
изазвати неповољне промјене квалитета земљишта, воде, 
ваздуха, живог свијета, љепоте предјела, културних добара 
и њихове околине,

- промјена намјене површина, осим оних које происти-
чу из планских докумената управљача,

- деградација станишта,
- отварање позајмишта земље, пијеска и шљунка изван 

корита ријеке Уне без сагласности управљача и мишљења 
Републичког завода за заштиту културно-историјског и 
природног насљеђа (у даљем тексту: Завод),

- уништавање и неконтролисано сакупљање дивљих 
врста биљака и животиња, издвојених као природне ријет-
кости,

- крчење шума и обављање других радова на мјестима 
и на начин који могу изазвати процесе јаке и екстензивне 
водене ерозије и неповољне промјене предјела,

- складиштење, одлагање и бацање комуналног отпада 
и отпадних материјала свих врста ван мјеста одређених за 
ту намјену и нерегулисано формирање мрциништа,

- неконтролисано паљење вегетације,
- руковање отровним хемијским, нафтним дериватима 

и другим опасним материјама на начин који може да про-
узрокује загађивање земљишта, воде и ваздуха,

- уништавање ријетких и очуваних шумских фрагмена-
та и њихово даље уситњавање,

- сјеча здравих и виталних стабала уског обалног појаса 
поплавних шума,

- уношење алохтоних и инвазивних дивљих врста,
- извођење водотехничких захвата у кориту у подручју 

и узводно од седрених баријера које могу проузроковати 
промјену хидролошког система и квалитета воде,

- преграђивање ријеке Уне,
- употреба моторних пловила чија максимална снага 

мотора прелази 4,41 kW (6 KS), осим за потребе цивилне 
заштите, јединица за спасавање, полиције и других интер-
вентних јединица,
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- регулација корита и утврђивање обала ријеке Уне, 

осим за објекте утврђене стратешким и планским докумен-
тима који служе за одбрану од поплава и активности које се 
спроводе у сврху стабилизације обала у урбаним зонама,

- уклањање природне водене вегетације и приобалне ве-
гетације, осим на хидротехничким објектима и у урбаним 
зонама,

- директно испуштање отпадних канализационих вода 
и изградња пропусних септичких јама за домаћинства и 
викенд-насеља која нису прикључена на канализациону 
мрежу,

- испуштање токсичних, органски оптерећених и 
топлинских загађених вода, течности или материја у ријеку 
Уну,

- изградња стамбених, пословних, викенд и других 
објеката у појасу од 20 метара од обале ријеке,

- улазак тешке механизације у водоток (вађење шљун-
ка и друге грађевинске активности), осим у случају актив-
ности на мјерама заштите од поплава или активности на 
регулацији хидроморфолошких процеса у водотоку који не 
угрожавају издвојене вриједности,

- уништавање плодишта угрожених врста риба,
- све друге радње које на било који начин могу угрозити 

заштићено подручје.

VII
На површини под режимом заштите III степена, у скла-

ду са чланом 63. став 1. тачка ђ) Закона, дозвољене актив-
ности су:

- управљање и газдовање шумама у складу са шумско-
привредним основом за шуме у приватној својини,

- коришћење дивљачи у складу са ловним основима, 
временски усклађеним са активностима управљача,

- презентација и популаризација природних вријед-
ности заштићеног добра,

- обиљежавање заштићеног добра,
- обнављање, одржавање и градња путева у складу са 

просторнопланском документацијом,
- научна истраживања,
- обиљежавање пјешачких стаза, путоказа и садржаја за 

одмор, уређење и инфраструктурно опремање простора за 
потребе туризма и рекреације, без негативних утицаја на 
природне вриједности и станишта врста,

- контролисано сакупљање љековитог и ароматичног 
биља, гљива, шумских и других плодова у складу са про-
писима,

- праћење стања заштићеног подручја прикупљањем, 
обрађивањем и обједињавањем података о стању природе,

- рестаурација станишта, односно одржавање и обна-
вљање постојећих природних станишта и формирање но-
вих у сврху конзервације значајних и ријетких врста,

- спровођење васпитно-образовних и рекреативних ак-
тивности,

- инвентаризација флоре, фауне и осталих природних 
вриједности,

- групно и индивидуално посјећивање,
- традиционално коришћење простора од стране локал-

ног становништва (обављање дјелатности сточарства, ра-
тарства, воћарства и друго) и одрживо коришћење,

- бављење само спортским риболовом уз употребу уди-
чарских алата и опреме за риболов ради спорта или рекреа-
ције и

- коришћење пловила, тј. ријечних чамаца тзв. “унског”, 
“новског” или “петрињског” кроја, изграђених од дрвета 
(храста, врбе, кестена, тополе и смреке), затим алуминију-
ма или произведених од пластике (стаклом ојачаног полие-
стера), са димензијама - дужине до 6 m, ширине до 1,50 m, 
висине до 0,50 m, са малим газиштем и превозом до пет 
лица, а који су заштићени одговарајућим средствима и боја-

ма који не утичу на рибу и рибљи фонд, те нису штетни по 
здравље и човјекову природну околину.

VIII
1) Мјере заштите из т. VI и VII ове одлуке не односе се 

на урбане зоне Козарска Дубица, Костајница и Нови Град, 
које се налазе у обухвату Парка природе “Уна”.

2) Границе урбаних зона из подтачке 1) ове тачке дате 
су у Студији заштите за проглашење Парка природе “Уна”, 
у графичком прилогу Урбане зоне у Парку природе “Уна”.

IX
1) За управљање Парком природе “Уна” општине Нови 

Град, Крупа на Уни, Костајница и Козарска Дубица осно-
ваће јавну установу са сједиштем у Новом Граду, у скла-
ду са процедурама прописаним законом којим се уређује 
систем јавних служби и законом којим се уређује систем 
локалне самоуправе.

2) Средства за оснивање и управљање јавном установом 
обезбјеђују се у буџетима општина из подтачке 1) ове тачке.

3) Послове управљања, заштите и развоја, те спро-
вођење прописаних режима заштите обавља јавна устано-
ва (у даљем тексту: Управљач) у складу са Законом, овом 
одлуком и актима о оснивању јавне установе.

X
До оснивања јавне установе из тачке IX ове одлуке 

послове управљања Парком природе “Уна” обављаће Оп-
штина Нови Град у складу са Законом и овом одлуком.

XI
1) Заштита, коришћење, управљање и развој Парком 

природе “Уна” спроводи се на основу плана управљања.
2) Управљач је дужан да у року од двије године од дана 

доношења ове одлуке припреми и достави министарству 
надлежном за заштиту животне средине приједлог плана 
управљања ради упућивања на усвајање Влади Републике 
Српске у складу са Законом.

3) Годишњи извјештај о спровођењу плана управљања 
Управљач доставља министарству надлежном за заштиту 
животне средине до 15. марта текуће године за претходну 
годину.

XII
1) До доношења плана управљања заштита и управља-

ње Парком природе “Уна” спроводи се на основу Програма 
за спровођење мјера управљања (у даљем тексту: Програм 
управљања).

2) Програм управљања садржи планиране активности 
за реализацију циљева управљања прописаних Законом и 
мјера управљања прописаних овом одлуком.

3) Управљач је дужан да донесе Програм управљања у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке, 
уз претходно прибављено мишљење Завода и сагласност 
министарства надлежног за заштиту животне средине у 
складу са Законом.

XIII
1) Управљач је дужан да у року од годину дана од дана 

доношења ове одлуке донесе Правилник о унутрашњем реду 
и чуварској служби (у даљем тексту: Правилник) ради ефи-
касније заштите заштићеног станишта, уз претходно приба-
вљено мишљење Завода и сагласност министарства надле-
жног за заштиту животне средине у складу са Законом.

2) Правилником се утврђују правила за спровођење ре-
жима заштите и развоја, и то: постављање информативних 
и других ознака, мјере заштите приликом обављања науч-
них истраживања и извођења истражних радова, услови за 
обављање дозвољених дјелатности и посебне мјере и огра-
ничења у спровођењу режима заштите.

3) Правилник и друге неопходне информације за спро-
вођење режима заштите Управљач јавно оглашава, тако да 
они буду доступни корисницима и посјетиоцима.
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XIV
Управљач с циљем спровођења мјера заштите, очувања, 

уређења, унапређења, управљања и презентације Парком 
природе “Уна” обезбјеђује обиљежавање границе зашти-
ћеног подручја, осигуравање неометаног одвијања природ-
них процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја, 
праћење кретања и активности посјетилаца, вођење еви-
денције о природним вриједностима, те врши друге посло-
ве утврђене Законом и овом одлуком.

XV
Средства за заштиту и развој Парка природе “Уна” 

обезбјеђују се из буџета Републике Српске (у складу са 
постојећим средствима за те намјене), буџета јединица ло-
калне самоуправе и из других извора финансирања у скла-
ду са Законом.

XVI
Планови и програми уређења простора, шумски, во-

допривредни и други основи и програми који обухватају 
подручје гдје се налази заштићено природно добро усагла-
сиће се са планом управљања из тачке XI ове одлуке и ре-
жимом заштите III степена, који је успостављен овом одлу-
ком.

XVII
Рок за оснивање јавне установе из тачке IX ове одлуке 

је три мјесеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

XVIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2363/19 Предсједник
12. септембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1550
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 37. сједници, одржа-
ној 12.9.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИЈЕЛА ЗА 

САРАДЊУ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И СПРОВОЂЕЊА 
РЕФОРМЕ ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком формира се Координационо тијело за са-

радњу у области образовања и спровођења реформе обра-
зовања Републике Српске.

II
Задаци Координационог тијела из тачке I ове одлуке 

односе се на:
- заједничко, континуирано, координисано и интегриса-

но дјеловање с циљем спровођења реформских процеса на 
свим нивоима образовања у Републици Српској,

- усклађивање уписних политика приликом уписа у 
средње школе и студената на високошколске установе,

- јачање интегрисаног приступа дјеловања сектора ва-
спитања и образовања, научног развоја и информационог 
друштва, те привреде и предузетништва у процесу реформе 
предшколског, основног, средњег васпитања и образовања 
и високог образовања,

- јачање предузетничко-иновативне компоненте у ва-
спитно-образовном процесу,

- рад на повезаности образовања и потреба тржишта 
рада с циљем осмишљавања флексибилнијих модела шко-
ловања

- предлагање експерименталних приступа у васпитно-
образовном систему, 

- подстицање учешћа привреде у формулисању обра-
зовних политика, а посебно обезбјеђења практичне наставе 
за средњошколце и студенте, 

- рад на подизању квалитета рада наставника и струч-
них сарадника кроз иницијално образовање и континуира-
ни професионални развој кроз иницирање модернизације 
студијских програма с циљем обезбјеђења практичних 
знања и стицања компетенција за васпитно-образовни рад, 
флексибилност у прилагођавању новим тенденцијама у 
образовању, односно образовање квалитетног стручног ка-
дра,

- праћење и координацију рада стручних тијела имено-
ваних за утврђивање и доношење квалификационог оквира 
Републике Српске,

- сарадњу у изради прописа из заједничке надлежности,
- остваривање сарадње према другим министарствима, 

органима и институцијама.

III
Координационо тијело из тачке I ове одлуке чине пред-

ставници Министарства за научнотехнолошки развој, ви-
соко образовање и информационо друштво, Министарства 
просвјете и културе и Министарства привреде и преду-
зетништва, у саставу:

1) министар за научнотехнолошки развој, високо обра-
зовање и информационо друштво,

2) министар просвјете и културе,
3) министар привреде и предузетништва,
4) помоћник министра за научнотехнолошки развој, ви-

соко образовање и информационо друштво - Ресор за висо-
ко образовање,

5) помоћник министра просвјете и културе - Ресор за 
предшколско, основно и средње васпитање и образовање,

6) помоћник министра привреде и предузетништва - Ре-
сор за привредни развој.

IV
По потреби, на иницијативу чланова, у рад Координа-

ционог тијела могу се укључити и остали представници 
министарстава из тачке III ове одлуке и стручњаци из ове 
области.

V
Састанци Координационог тијела одржаваће се нај-

мање једном мјесечно, а међусобни односи, начин рада и 
одлучивања чланова Координационог тијела из тачке I ове 
одлуке ближе се уређују Пословником о раду Координа-
ционог тијела.

VI
Координационо тијело из тачке I ове одлуке за свој рад 

одговара Влади Републике Српске и најмање једном го-
дишње извјештаваће Владу Републике Српске о свом раду.

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2381/19 Предсједник
12. септембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1551
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у складу за Закључком Владе Републике Српске, 
број: 04/1-012-2-981/19, од 3.4.2019. године, Влада Репу-
блике Српске, на 37. сједници, одржаној 12.9.2019. године,  
д о н о с и


