
 

12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 50 29.5.2017.

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНИ OДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 32/17)

I
У Одлуци о давању сагласности на распоред средстава 

Фонда за спречавање заразних болести (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 32/17) тачка II мијења се и 
гласи:

“Средства из тачке I ове одлуке распоређују се за:
- накнаду штете за животиње које су нешкодљиво укло-

њене (убијене или заклане) приликом реализације мјера на 
сузбијању нарочито опасних заразних болести и зооноза,

- накнаду штете за угинуле и еутаназиране животиње 
због болести плавог језика,

- санацију жаришта након нешкодљивог уништавања 
заражених животиња,

- мониторинг болести плавог језика код преживара и 
вектора,

- вакцинацију говеда против болести квргаве коже,
- дезинсекцију у зараженим двориштима,
- одржавање спремности лабораторија и дијагностику 

болести плавог језика и болести квргаве коже и
- едукацију, организацију стручних скупова ветеринара 

практичара и инспектора, као и фармера и субјеката у по-
словању са храном када је то потребно, израду и увођење 
у праксу иновативних програма заштите здравља и репро-
дукције животиња, издавање научно-стручних часописа за 
побликовање нових ветеринарскомедицинских достигнућа 
и поступака, односно метода стручног рада са објављи-
вањем нових прописа из области ветеринарске медицине и 
безбједности хране животињског поријекла,
у укупном износу од .................................. 400.000,00 КМ.”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1172/17 Предсједница
18. маја 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у складу са чланом 9. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) и тач-
ком IV Одлуке о расписивање Јавног конкурса за избор и 
именовање директора и замјеника директора Агенције за 
банкарство Републике Српске, број: 04/1-012-2-839/17, од 
6.4.2017. године, Влада Републике Српске, на 125. сједни-
ци, одржаној 18.5.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЗАМЈЕНИКА 
ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именује се Комисијa за избор и именовање директо-
ра и замјеника директора Агенције за банкарство Републи-
ке Српске у сљедећем саставу:

1) Душанка Ступар - Министарство финансија,
2) Светлана Радовановић - Министарство финансија,
3) Славољуб Стојановић - Министарство финансија,
4) Мира Страживук - Министарство финансија,

5) Славица Миликић - Министарство финансија.
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да 

спроведе поступак за избор и именовање директора и 
замјеника директора Агенције за банкарство Републи-
ке Српске, укључујући прегледање приспјелих пријава 
на Конкурс, разматрање пријава, обављање интервјуа са 
кандидатима који уђу у ужи избор, предлагање ранг-листе 
са најбољим кандидатима и остале активности у поступ-
ку отворене конкуренције у складу са позитивноправним 
прописима.

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

Број: 04/1-012-2-1144/17 Предсједница
18. маја 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

Ha основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 
118/08), a у вези са Одлуком о оснивању Јединице за коор-
динацију пољопривредних пројеката (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 45/01), Влада Републике Српске, 
на 125. сједници, одржаној 18.5.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОЈЕКАТА У 
МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Раденко Јефтић разрјешава се дужности директора 
Јединице за координацију пољопривредних пројеката у 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике  Српске”.

Број: 04/1-012-2-1161/17 Предсједница
18. маја 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

Ha основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 
118/08), a у вези са Одлуком о оснивању Јединице за коор-
динацију пољопривредних пројеката (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 45/01), Влада Републике Српске, 
на 125. сједници, одржаној 18.5.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОЈЕКАТА У 
МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ

1. Мр Стефан Митровић именује се за директора Је-
динице за координацију пољопривредних пројеката у 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1160/17 Предсједница
18. маја 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

825
На основу члана 141. став 3. Закона о полицији и 

унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 57/16 и 110/16) и члана 82. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 
57/16), 16. маја 2017. године министар унутрашњих по-
слова  д о н о с и




