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11) чување угинулих животиња или заразног или на
заразу сумњивог материјала до нешкодљивог збрињавања
(замрзивач);
12) ветеринарске раднике и консултације власника животиња;
13) пресвлачење и прање заштитне одјеће запослених;
14) санитарни чвор са тушем, прибором за личну хигијену и ормаром за одлагање прљаве заштитне одјеће.
(3) У просторији за преглед, лијечење и вјештачко осјемењавање животиња може се налазити простор за инструменте и прибор.
(4) У просторији за смјештај и његу животиња које су
предмет стационарне здравствене заштите може се налазити простор за интензивну његу животиња с контролисаним
доводом кисеоника, влаге и топлоте.
(5) Ветеринарска клиника која је регистрована за велике животиње обавезно има просторију за смјештај хране и
стеље.
(6) У ветеринарској клиници обавезно се обезбјеђује
обављање бактериолошких, вирусолошких, серолошких,
токсиколошких, паразитолошких и других претрага у властитој лабораторији или путем посебног уговора с акредитованом лабораторијом.
Члан 23.
(1) Ветеринарска амбуланта организује обављање послова током радног времена, а изван радног времена дежурство или обавезну приправност најмање једног ветеринара
са одобрењем за рад (лиценцом).
(2) Ветеринарска станица организује обављање послова
током радног времена, а изван радног времена дежурство
или обавезну приправност најмање једног ветеринара са
одобрењем за рад (лиценцом), а подручна ветеринарска
амбуланта организује обављање послова у оквиру радног
времена, а изван радног времена путем властитог дежурства или уз обавезну приправност у ветеринарској станици.
(3) Ветеринарска клиника организују цјелодневни стални стручни надзор над животињама у лијечењу путем дежурства стручног и помоћног особља и свакодневну приправност једног ветеринара.
Члан 24.
(1) Стручне послове здравствене заштите животиња у
ветеринарским организацијама обавља искључиво ветеринар са положеним стручним испитом и важећом лиценцом.
(2) Ветеринарски техничари и друго техничко особље
могу вршити стручно-техничке послове здравствене заштите животиња и лабораторијских испитивања искључиво под
надзором ветеринара, а да ти послови нису у вези са постављањем дијагноза, одређивањем начина лијечења животиња
и тумачењем резултата лабораторијских испитивања.
(3) Административно-стручни, књиговодствено-рачуноводствени, помоћни и њима слични послови или само
поједини од ових послова могу се обављати и изван објекта
ветеринарске организације или повјеравањем тих послова
другим овлашћеним лицима за њихово вођење.
Члан 25.
(1) Ветеринарска амбуланта може обављати ветеринарску дјелатност ако има у радном односу на неодређено
вријеме запослена најмање два ветеринара са лиценцом
или једног ветеринара са лиценцом и једног ветеринарског
техничара са положеним стручним испитом.
(2) Ветеринарска станица може обављати ветеринарску
дјелатност ако има у радном односу на неодређено вријеме
запослена најмање три ветеринара са лиценцом и једног
ветеринарског техничара са положеним стручним испитом.
(3) Ако ветеринарска станица има једну или више организационих јединица – подручних амбуланти, обавезна
је у сједишту ветеринарске станице да има у радном односу на неодређено вријеме запослена најмање два ветеринара са лиценцом и једног ветеринарског техничара,
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а у свакој подручној амбуланти по једног ветеринара са
лиценцом.
(4) Ветеринарска клиника може обављати ветеринарску
дјелатност ако у радном односу на неодређено вријеме има
запослена најмање четири ветеринара са лиценцом и једног
ветеринарског техничара са положеним стручним испитом.
(5) Ако ветеринарска организација обавља послове
рендгенолошке дијагностике, обавезна је да има у сталном
радном односу најмање једног ветеринара са завршеном
специјалистичком обуком за обављање послова рендгенолошке дијагностике.
Члан 26.
Ветеринари су обавезни да се стручно усавршавају и
похађају обуке које су им неопходне за обављање ветеринарске дјелатности.
Члан 27.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима за рад ветеринарских организација
(“Службени гласник Републике Српске”, број 84/14).
Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-1462/17
17. октобра 2017. године
Бањалука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

1825
На основу члана 34. став 13. Закона о ветеринарству у
Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ ОВЛАШЋЕЊА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА МЈЕРА И УПИСА
У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ВЕТЕРИНАРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин добијања овлашћења за обављање послова из Годишњег програма мјера
здравствене заштите животиња (у даљем тексту: Програма
мјера) на епизоотиолошкој јединици, начин утврђивања
овлашћења за територијалну надлежност ветеринарских
организација која се односи на спровођење послова из Програма мјера, начин контролисања испуњености услова за
обављање послова из Програма мјера на једној епизоотиолошкој јединици или једном епизоотиолошком подручју,
критеријуми за додјелу послова, обавезе ветеринарских
организација и рокови за спровођење послова.
Члан 2.
(1) Програм мјера је плански документ који се доноси ради спречавања појаве, раног откривања, ширења,
праћења, сузбијања или искорјењивања заразних болести и
обезбјеђивања система обиљежавања, регистрације и сљедивости животиња.
(2) Програм мјера доноси Влада Републике Српске на
приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) најкасније
до краја јануара текуће године за коју се доноси, а њиме
се утврђују мјере, рокови, начин спровођења тих мјера,
субјекти који их спроводе, извори и начин финансирања,
као и начин контроле спровођења мјера.
Члан 3.
(1) Епизоотиолошка јединица је подручје које обухвата
територију јединице локалне самоуправе или њен дио на
којем се спроводе мјере.
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(2) Епизоотиолошко подручје је подручје које обухвата
већи број епизоотиолошких јединица на којем се спроводе
мјере.
Члан 4.
(1) Регистрована ветеринарска организација може Министарству поднијети захтјев за добијање овлашћења за
обављање послова из Програма мјера (у даљем тексту: захтјев) ако испуњава сљедеће услове:
1) посједује рјешење Министарства о испуњености
услова за обављање послова ветеринарске дјелатности,
2) има у радном односу на неодређено вријеме запослена најмање два доктора ветеринарске медицине за ветеринарске организације,
3) редовно измирује обавезе према Министарству, Ветеринарској комори Републике Српске (у даљем тексту: Комора) и буџету Републике Српске,
4) није јој изречена мјера забране обављања дјелатности,
5) запосленом ветеринару у тој ветеринарској организацији у дисциплинском поступку пред Комором није изречена мјера одузимања лиценце.
Члан 5.
(1) Министарство обавјештава Комору о слободним
епизоотиолошким јединицама за које се даје овлашћење за
обављање послова из Програма мјера, а која је дужна да
о томе обавијести ветеринарске организације у року од 15
дана од дана добијања овлашћења.
(2) Обавјештење из става 1. овог члана садржи:
1) податке о епизоотиолошкој јединици за које се даје
овлашћење,
2) рок у којем се подноси захтјев,
3) услове које су ветеринарске организације обавезне
да испуњавају,
4) документацију која се подноси у прилогу захтјева.
(3) Заинтересоване ветеринарске организације подносе
Министарству захтјев, у писаној форми, са прописаном документацијом и у року који је наведен у обавјештењу.
Члан 6.
(1) Уз захтјев, ветеринарска организација доставља
сљедећу документацију:
1) рјешење о испуњености услова за обављање послова ветеринарске дјелатности за одређени организациони
облик (неовјерена копија),
2) списак запослених ветеринарских радника, који је
овјерен од ветеринарске организације, и потврду из Пореске управе Републике Српске, која садржи датум запослења
у ветеринарској организацији за сваког радника,
3) копије диплома и лиценци за докторе ветеринарске
медицине и свједочанстава за ветеринарске техничаре и
болничаре,
4) копије увјерења о положеном стручном испиту за
докторе ветеринарске медицине и ветеринарске техничаре,
5) географску карту епизоотиолошког подручја општине или града са означеним насељеним мјестима (села и
мјесне заједнице) траженог подручја,
6) листу насељених мјеста (села и мјесних заједница)
траженог подручја,
7) број домаћинстава и сточног фонда по врсти животиња у насељеним мјестима (села и мјесне заједнице) траженог подручја, у електронској форми, попуњен на Обрасцу 1, а изглед обрасца наведен је у прилогу овог правилника, који чини његов саставни дио (Напомена: Ветеринарске
организације које су тек основане не морају достављати
овај образац.),
8) овјерену копију уговора о спровођењу послова из
Програма мјера и овјерену копију рјешења о регистрацији
фарме код надлежног привредног суда,
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9) потврду Коморе да против запослених ветеринара
или ветеринара који је једини запослен у тој ветеринарској
организацији у дисциплинском поступку пред Комором
није изречена мјера одузимања лиценце.
(2) Једна ветеринарска организација може да поднесе захтјев за једну или више епизоотиолошких јединица
општине или града на којима има регистровану дјелатност.
(3) Ако ветеринарска станица има регистровану подручну ветеринарску амбуланту на територији друге општине
или града, та ветеринарска амбуланта може поднијети захтјев ако испуњава услове наведене у члану 4. овог правилника.
(4) Захтјев ветеринарске организације која није доставила документацију из става 1. овог члана одбацује се као
непотпун.
Члан 7.
У случају да за исту епизоотиолошку јединицу захтјев
поднесе више ветеринарских организација, Министарство,
на основу извршеног бодовања, рјешењем даје овлашћење
ветеринарској организацији за обављање послова из Програма мјера.
Члан 8.
(1) Ако на епизоотиолошкој јединици општине или
града не постоји ветеринарска организација која испуњава кадровске услове, односно не испуњава услове из члана
4. став 2. овог правилника, захтјев на тој епизоотиолошкој
јединици Министарству може поднијети регистрована ветеринарска организација са подручја те епизоотиолошке
јединице.
(2) Ако на епизоотиолошкој јединици општине или
града не постоји регистрована ветеринарска организација,
Министарство може, на основу поднесеног захтјева, те
послове додијелити заинтересованим ветеринарским организацијама у сусједним или другим епизоотиолошким јединицама, након чега са том ветеринарском организацијом
закључује уговор о обављању послова.
(3) Ако на епизоотиолошкој јединици општине или града не постоји ветеринарска организација заинтересована за
обављање послова из Програма мјера, ветеринарску организацију за обављање послова из Програма мјера одређује министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у
даљем тексту: министар).
(4) Ветеринарске организације које испуњавају услове
наведене у члану 4. овог правилника могу потписати уговор о обављању послова из Програма мјера, на одређеној
епизоотиолошкој јединици, са фармама које су организоване у правној форми привредног друштва са сједиштем у
тој општини.
(5) Уговор из става 4. овог члана не односи се на кооперанте са којима фарме имају потписан уговор.
(6) О раскиду уговора или потписивању новог уговора из става 4. овог члана ветеринарска организација обавјештава Министарство у року од пет дана.
(7) У случају раскида уговора из става 4. овог члана,
обављање послова из Програма мјера преузима надлежна
ветеринарска организација на чијој епизоотиолошкој јединици се налази наведена фарма.
Члан 9.
(1) Министар доноси рјешење о давању овлашћења ветеринарској организацији за спровођење послова из Програма мјера на одређеној епизоотиолошкој јединици.
(2) Рјешење из става 1. овог члана, поред садржаја
утврђеног прописом којим се уређује општи управни поступак, садржи и набројана села и мјесне заједнице епизоотиолошке јединице општине или града.
(3) Против рјешења из става 1. овог члана није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор код надлежног суда.
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Члан 10.
(1) Рјешење из члана 9. став 1. овог правилника доноси
се на период од пет година, након тога Министарство са ветеринарском организацијом закључује уговор о обављању
послова из Програма мјера.
(2) У случајевима наведеним у члану 8. ст. 1, 2. и 3.
овог правилника рјешење из члана 9. став 1. овог правилника доноси се на период од једне године, а након тога
Министарство са ветеринарском организацијом закључује
уговор о обављању послова из Програма мјера.
Члан 11.
Критеријуми за бодовање ветеринарских организација
које подносе захтјев су:
1) број радника и стручна спрема радника и
2) облик организовања ветеринарске организације.
Члан 12.
(1) Бодовање стручних квалификација радника ветеринарских организација врши се на сљедећи начин:
1) за доктора ветеринарских наука са положеним стручним испитом и лиценцом додјељује се 200 бодова,
2) за магистра ветеринарских наука са положеним
стручним испитом и лиценцом додјељује се 180 бодова,
3) за доктора ветеринарске медицине или дипломираног ветеринара специјалисту са положеним стручним
испитом и лиценцом додјељује се 160 бодова,
4) за доктора ветеринарске медицине или дипломираног ветеринара са положеним стручним испитом и лиценцом додјељује се 140 бодова,
5) за доктора ветеринарске медицине или дипломираног
ветеринара без положеног стручног испита (приправник)
додјељује се 120 бодова,
6) за ветеринарског техничара са положеним стручним
испитом додјељује се 60 бодова,
7) за ветеринарског техничара без положеног стручног
испита (приправник) и ветеринарског болничара додјељује
се 30 бодова.
(2) Бодовање по основу облика организовања ветеринарске организације врши се на сљедећи начин:
1) ветеринарској амбуланти додјељује се 400 бодова,
2) ветеринарској станици додјељује се 600 бодова,
3) ветеринарској клиници додјељује се 800 бодова.
Члан 13.
Бодовање се не врши за:
1) доктора ветеринарске медицине или дипломираног
ветеринара и ветеринарских техничара који немају статус
приправника, а нису положили стручни испит,
2) доктора ветеринарске медицине или дипломираног
ветеринара који не посједују лиценцу издату од надлежног
органа Коморе,
3) доктора ветеринарске медицине или дипломираног
ветеринара којима је у дисциплинском поступку пред Комором изречена мјера забране обављања дјелатности или
новчана казна за тежу повреду правила струке,
4) лица са којима није закључен уговор о раду на пуно радно
вријеме, као и лица ангажована по основу уговора о обављању
повремених и привремених послова, уговора о дјелу и слично.
Члан 14.
Након извршеног бодовања, Министарство посебно
вреднује квалитет терена на коме се послови додјељују
као битан параметар у правичној додјели посла, као и број
достављених уговора потписаних у складу са чланом 8.
став 4. овог правилника.
Члан 15.
(1) Квалитет терена вреднује се према развијености
сточарства и квалитету комуникација.
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(2) Министарство насељена мјеста дијели према критеријумима из става 1. овог члана на три категорије:
1) подручје прве категорије (пожељно) је подручје са
развијеним сточарством и развијеним комуникацијама,
2) подручје друге категорије (прихватљиво) је подручје
са развијеним сточарством и лошим комуникацијама,
3) подручје треће категорије (нужно прихватљиво) је
подручје са слабо развијеним сточарством и лошим комуникацијама.
(3) Министарство сваком подносиоцу захтјева
додјељује послове из Програма мјера на адекватном дијелу
терена, водећи рачуна о равномјерној подјели свих именованих категорија терена.
Члан 16.
(1) Овлашћене ветеринарске организације спроводе
Програм мјера на цијелој епизоотиолошкој јединици у року
за спровођење поједине мјере прописане законом и Програмом мјера.
(2) Овлашћене ветеринарске организације дужне су:
1) власницима домаћих животиња на комплетној епизоотиолошкој јединици пружити стручну услугу и послове
наведене у Програму мјера у складу са законом и подзаконским актима, у року који је прописан за поједине мјере,
2) извјештавати Министарство о свим извршеним пословима из Програма мјера или разлозима за неизвршавање послова,
3) водити евиденције о извршеним пословима у писаној
и електронској форми на прописаним обрасцима.
(3) У случају одбијања власника или држаоца животиња
да животиње подвргне наложеним мјерама, ветеринарска
организација ту околност пријављује, у писаној форми, надлежном ветеринарском инспектору, који предузима законом прописане мјере.
Члан 17.
(1) Министар рјешењем формира Комисију за контролу
ветеринарских организација (у даљем тексту: Комисија),
коју чине најмање два представника Министарства и један
ветеринарски инспектор.
(2) Комисија врши контролу ветеринарских организација којима је додијељено овлашћење за обављање послова из Програма мјера, као и оцјену обављања послова из
Програма мјера на додијељеној епизоотиолошкој јединици.
(3) Након извршене контроле, Комисија сачињава записник о контроли ветеринарских организација и врши оцјену ветеринарских организација на сљедећи начин:
1) ветеринарске организације код којих се утврди да
нису спровеле послове из Програма мјера оцјењују се као
незадовољавајуће,
2) ветеринарске организације код којих се утврди да су
спровеле послове из Програма мјера оцјењују се као задовољавајуће.
(4) Комисија доставља Министарству записник из става
3. овог члана, са оцјеном ветеринарске организације, у року
од три дана од дана извршене контроле.
(5) Ветеринарским организацијама које су оцијењене
као незадовољавајуће Министарство укида овлашћење за
обављање послова из Програма мјера.
Члан 18.
(1) Ветеринарске организације које посједују рјешење
о овлашћењу за спровођење Програма мјера дужне су дао
свакој кадровској промјени обавијесте Министарство, писменим путем, у року од 15 дана од дана извршене промјене.
(2) У случају смањења стручног кадра, ветеринарска организација је дужна да у року од два мјесеца од настале промјене обезбиједи кадровску структуру у складу са поднесеним
захтјевом и додијељеном епизоотиолошком јединицом.
(3) У случају да ветеринарска организација не испуни
услов из става 2. овог члана, Министарство врши ревизију
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постојећег рјешења о овлашћењу, у складу са овим правилником.
Члан 19.
Ветеринарске организације се у свом раду придржавају
утврђених цијена услуга од стране Коморе и Министарства.
Члан 20.
Ветеринарска организација Министарству доставља
извјештаје о извршеном послу из Програма мјера једном мјесечно на начин описан у Програму мјера за текућу годину.
Члан 21.
(1) Ветеринарске организације издају увјерења о здравственом стању животиња на епизоотиолошкој јединици
која им је додијељена.
(2) Образац увјерења о здравственом стању животиња
издаје, дистрибуира и овјерава Министарство у складу са
прописом којим се уређује та област.
Члан 22.
Ветеринарска организација престаје са обављањем послова утврђених Програмом мјера у сљедећим случајевима:
1) ако престане са радом или отварањем поступка ликвидације и стечаја,
2) изрицањем мјере забране обављања дјелатности од
стране надлежног органа,
3) ако одустане од даљег извршења посла,
4) укидањем овлашћења од стране Министарства.
Члан 23.
(1) Ветеринарска организација о чињеницама из члана
22. т. 1), 2) и 3) овог правилника обавјештава Министарство, у писаној форми, у року од три дана од дана настанка
ових чињеница.
(2) У случају из става 1. овог члана, министар доноси
рјешење којим спровођење Програма мјера повјерава другој ветеринарској организацији у складу са одредбама овог
правилника.
Члан 24.
Ветеринарска организација може одустати од извршења послова који су јој рјешењем повјерени, о чему писменим путем обавјештава Министарство.
Члан 25.
Ветеринарска организација која је престала са обављањем
послова у складу са чланом 22. овог правилника Министарству предаје сву документацију која се односи на до тада предузете радње у поступку спровођења Програма мјера.
Члан 26.
Министар може донијети рјешење којим се укида рјешење којим се даје овлашћење за спровођење послова из
Програма мјера ветеринарској организацији и прије истека
рока на које је оно додијељено ако утврди да ветеринарска
организација:

Република
Српска
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1) није спровела послове из Програма мјера на цијелој
додијељеној епизоотиолошкој јединици,
2) не обавља послове у складу са правилима струке,
3) не придржава се одредаба рјешења о овлашћењу за
спровођење послова из Програма мјера,
4) не придржава се јединствене цијене услуга,
5) не доставља надлежном инспектору податке о
власницима и држаоцима животиња који онемогућавају
или одбијају спровођење мјера,
6) не пријави кадровску промјену у складу са чланом
18. став 1. овог правилника,
7) обавља послове на епизоотиолошкој јединици која
јој није рјешењем додијељена,
8) престане да испуњава услове за обављање посла који
су били утврђени у поступку додјеле овлашћења (недовољна кадровска оспособљеност и слично),
9) на други начин поступа супротно одредбама закона
и подзаконских аката којима се уређује обављање послова
из Програма мјера и супротно одредбама овог правилника.
Члан 27.
(1) Прије доношења рјешења којим се укида рјешење о
давању овлашћења за спровођење послова из Програма мјера,
Министарство тражи изјашњење ветеринарске организације.
(2) Рјешење којим се укида рјешење о давању овлашћења за спровођење послова из Програма мјера Министарство
доноси кад несумњиво утврди постојање неправилности из
члана 26. овог правилника, усљед којих би даље обављање
посла од стране те ветеринарске организације било немогуће
или са штетним посљедицама за јавни интерес.
(3) Против рјешења из става 2. овог члана није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом.
Члан 28.
(1) Након добијања рјешења о овлашћењу за спровођење послова из Програма мјера, ветеринарске организације се уписују у Регистар овлашћених ветеринарских
организација, који води Министарство.
(2) Овлашћена ветеринарска организација брише се из
Регистра ако престане са обављањем послова из Програма
мјера у складу са чланом 22. овог правилника.
Члан 29.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о поступку додјеле овлашћења за спровођење
обавезних ветеринарских мјера и поступку уписа у Регистар овлашћених ветеринарских организација (“Службени
гласник Републике Српске”, број 87/12).
Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-1463/17
17. октобра 2017. године
Бањалука

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

Образац 1.

Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука, тeл.: +387 51 338-390; фaкс: +387 51 338-886; www.vladars.net; е-mail: n.lukic@mps.
vladars.net
Назив
Адреса
Ветеринарска Телефон
организација
Факс
ЈИБ

E-mail:

27.10.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

98

11

Упитник за процјену квалитета насељених мјеста
Назив
Број
Бројно Бројно
Редни насеље- пољопри- Бројно
стање
стање
стање оваца
број ног мје- вредних
и
коња
говеда
ста газдинстава
коза

Бројно Оцјена Близина и
Бројно
стање економ- квалитет
Бројно Бројно
путних
стање
Бројно
других ске моћи
стање стање
риба (у стање паса живо- становни- комуникасвиња перади
kg)
тињских штва (од 1 ција (од 1
до 3)
врста
до 3)

Укупна
оцјена
насељеног мјеста (од 1
до 3)

1
2
3
4
5
Број протокола:
Печат
ветеринарске
организације

Датум:

Мјесто:

Потпис овлашћеног ветеринара

Министар просвјете и културе, на основу члана 31. став
3, а у вези са чланом 34. став 1. тачка 1) Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, број 44/16) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16),
у поступку разрјешења директора ЈУ Народна библиотека
Добој, 11. октобра 2017. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ДОБОЈ

1. Мр Славица Гостимировић разрјешава се дужности
директора Јавне установе Народна библиотека Добој са 30.
октобром 2017. године због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/620-203-4/17
11. октобра 2017. године
Бањалука

Министар,
Др Дане Малешевић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 31.
став 3. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, број 44/16) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), у поступку именовања директора ЈУ Народна библиотека Добој, 11. октобра 2017. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА ДОБОЈ

1. Др Славица Гостимировић именује се за директора
Јавне установе Народна библиотека Добој на мандатни период од четири године.
2. Именована обавља послове заступања и представљања ЈУ Народна библиотека Добој у правном промету
без ограничења.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.06/620-203-5/17
11. октобра 2017. године
Бањалука

Министар,
Др Дане Малешевић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/12 и 110/16), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ОМАРСКА, ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио
катастарске општине Омарска, општина Приједор, и то за
катастарску парцелу број: 4055/6, у површини од 942 м²,
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
6/12 и 110/16).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Омарска, општина Приједор, за
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Омарска, општина Приједор, за катастарску парцелу
број: 4055/6, уписану у п.л. број: 1887 к.о. Омарска, као и
земљишна књига за к.ч. бр. 595/12 и 595/13, уписане у зк.
ул. број: 910 к.о. СП_Омарска.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Помоћник директора,
по Рјешењу о давању овлашћења,
Број: 21.08/951-186/17
број: 21.01/052-174/16,
20. октобра 2017. године
од 15.4.2016. године,
Бањалука
Александар Деурић, с.р.
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/12 и 110/16), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ,
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио катастарске општине Котор Варош, општина Котор Варош,
и то за катастарске парцеле бр. 1088/1, у површини од 457

