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постојећег рјешења о овлашћењу, у складу са овим правил-
ником.

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 мје-
сечно на начин описан у Програму мјера за текућу годину.

Члан 21.
(1) Ветеринарске организације издају увјерења о здрав-

ственом 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 по-

слова утврђених Програмом мјера у сљедећим случајевима:
1) ако престане са радом или отварањем поступка ли-

квидације 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 Министар-
ство, 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 дру-
гој ветеринарској организацији у складу са одредбама овог 
правилника.

Члан 24.
Ветеринарска организација може одустати од изврше-

ња послова који су јој рјешењем повјерени, о чему писме-
ним путем обавјештава Министарство.

Члан 25.
Ветеринарска организација која је престала са обављањем 

послова у складу са чланом 22. овог правилника Министар-
ству предаје сву документацију која се односи на до тада пре-
дузете радње у поступку спровођења Програма мјера.

Члан 26.
Министар може донијети рјешење којим се укида рје-

шење 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:

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 (недовољ-
на 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 овлашће-
ња 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 дозво-
љена жалба, али се може покренути управни спор пред на-
длежним судом.

Члан 28.
(1) Након добијања рјешења о овлашћењу за спро-

вођење послова из Програма мјера, ветеринарске органи-
зације 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 Реги-
стар овлашћених ветеринарских организација (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 87/12).

Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-1463/17
17. октобра 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

Република 
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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 библиотеч-
ко-информационој дјелатности (“Службени гласник Репу-
блике Српскe”, број 44/16) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој 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

Р Ј ЕШЕЊЕ
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 Срп-
ске”.

Број: 07.06/620-203-4/17
11. октобра 2017. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 31. 
став 3. Закона о библиотечко-информационој дјелатно-
сти (“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 дирек-
тора ЈУ Народна библиотека Добој, 11. октобра 2017. годи-
не,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА ДОБОЈ

1. Др Славица Гостимировић именује се за директора 
Јавне установе Народна библиотека Добој на мандатни пе-
риод од четири године.

2. Именована обавља послове заступања и предста-
вљања ЈУ Народна библиотека Добој у правном промету 
без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Срп-
ске”.

Број: 07.06/620-203-5/17
11. октобра 2017. године Министар,
Бањалука 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

Р Ј ЕШЕЊЕ
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 Репу-
блике 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 ста-
вља 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

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ, 

ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ

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




