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Члан 16.

Послове инспектора за посебан надзор и унутрашњу 
контролу може обављати дипломирани правник.

Члан 17.
Лица која су на дан ступања на снагу овог правилника 

затечена у вршењу послова инспекцијског надзора у од-
говарајућем инспекцијском звању за које су испуњавали 
услове стручне спреме према Закону о инспекцијама у Ре-
публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16) настављају са обављањем 
инспекцијских послова у одговарајућем инспекцијском 
звању утврђеном Законом о инспекцијама Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске, број 18/20).

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 24.012/020-9-10/20
7. јула 2020. године В.д. директора,
Бањалука Драгутин Шкребић, с.р.

Синдикат здравства и социјалне заштите
На основу члана 240. став 3. Закона о раду (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 1/16 и 66/18), Синдикат здрав-
ства и социјалне заштите, с једне стране, и Министарство 
здравља и социјалне заштите, с друге стране,  з а к љ у ч у ј у

ПОСЕБНИ  КОЛЕКТИВНИ  УГОВОР
О ИЗМЈЕНИ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Посебном колективном уговору за запослене у обла-

сти социјалне заштите (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 47/18) у члану 35. у ст. 1. и 2. број: “30” замјењује 
се бројем: “20”.

Члан 2.
Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Синдикат здравства и Министарство здравља и
социјалне заштите РС, социјалне заштите РС,
предсједник, министар,
Миленко Гранулић, с.р. Др Ален Шеранић, с.р.

Број: 59/20 Број: 11/05-122-22-1/18
2. јула 2020. године 2. јула 2020. године
Бањалука Бањалука

Након увида у текст Правилника о сакупљању, превозу и 
обиљежавању нуспроизвода и њихових производа (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 63/20) уочена је техничка грешка, 
те се  д а ј е

ИСПРАВКА
Правилника о сакупљању, превозу и обиљежавању 

нуспроизвода и њихових производа

1. У Правилнику о сакупљању, превозу и обиљежавању 
нуспроизвода и њихових производа (“Службени г ласник Репу-
блике Српске”, број 63/20) у преамбули текста послије ријечи: 
“нуспроизводима” додају се ријечи: “животињског поријекла”, а 
послије броја: “60/13” додају се ријечи: “и 94/19”.

2. Ова исправка објавиће се у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 12.05-335-528/20
7. јула 2020. године Секретар,
Бањалука Павле Карапетровић, с.р.

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број 65, од 7. јула 
2020. године, објављен је Правилник о измјени Правилника о на-
чину и условима установљавања узгајалишта дивљачи, који је до-
нијело Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
Грешком, исти правилник је објављен и у броју 66, 9. јула 2020. 
године, па се друга објава сматра ништавом.
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