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ПИТАЊЕ:
Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП поставио је на Шеснаестој сједници
одржаној 7. фебруара 2017. године
ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
У Средњошколском центру Братунац већ двије године је директор Љубиша
Алемпић, иначе кадар ДНС-а и на задњим локалним изборима био је на одборничкој листи
ДНС-Братунац. Поменути годсподин истовремено обавља и послове професора физичког
васпитања у Љубовији-Република Србија. Школски одбор је указивао на овај проблем,
долазила је просвјетна инспекција и све се на томе завршило. То је класично кривично дјело
које чини директор СШЦ Братунац.
Иза свега овога стоји јавно и подржава га министар саобраћаја и веза Неђо
Трнинић, а јавна тајна у Братунцу је да помоћник министра штити све што је супротно закону,
а које чине његови кадрови, односно кадрови ДНС-а у Братунцу.
Питам:
Докле ће се толерисати оваква и слична дјела коју чине чланови ДНС и има ли
закона за њих?
ОДГОВОР:
Број: 07.032/011-67/17
Датум: 20.09.2017. године
НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предмет: Одговор на посланичко питање
Народни посланик Драган Галић, Клуб посланика ПДП, на 16. сједници Народне скупштине
Републике Српске, одржаној 7, 8. и 9. фебруара 2017. године, поставио је сљедеће посланичко
питање:
„У Средњошколском центру Братунац већ двије године је директор Љубиша Алемпић, иначе
кадар ДНС-а и на задњим локалним изборима био је на одборничкој листи ДНС-Братунац.
Поменути господин истовремено обавља и послове професора физичког васпитања у
Љубовији-Република Србија. Школски одбор је указивао на овај проблем, долазила је
просвјетна инспекција и све се на томе завршило. То је класично кривично дјело које чини
директор СШЦ Братунац.
Иза свега овога стоји јавно и подржава га министар саобраћаја и веза Неђо Трнинић, а јавна
тајна у Братунцу је да помоћник министра штити све што је супротно закону, а које чине
његови кадрови, односно кадрови ДНС-а у Братунцу.
Питам:
Докле ће се толерисати оваква и слична дјела коју чине чланови ДНС и има ли закона за
њих?“
У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник
Адреса
Трг јасеновачких жртава 1
78 000 Бања Лука

Page 1 of 3

Народни посланик Драган Галић Министарству просјете и култур
Published on НСРС (https://www.narodnaskupstinars.net)
Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи
ОДГОВОР
У циљу провјере навода из постављеног питања, затражено је достављање
информација од стране директора ЈУ Средњошколски центар Братунац. У том смислу, према
тренутно расположивим информацијама, обавијештени смо да је директор ЈУ Средњошколски
центар Братунац затражио од директора основне школе у Србији, у којој је запослен на
пословима наставника физичког васпитања, да му се одобри статус мировања радног односа.
Наведени захтјев је прослијеђен Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије на одлучивање, међутим још увијек нисмо добили званичан одговор по
наведеном питању.

МИНИСТАР
др Дане Малешевић

07.02.2017
Сазив: 9

Република Српска
Босна и Херцеговина
Генерални секретар
Телефон: +387 51 338-104
Факс: +387 51 301-087
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