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На осно ву чла на 60. став 3. и чла на 82. став 2. тач ка о)
За ко на о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 42/08) и чла на 82. став 2.
За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар по љо при вре -
де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ПЛА НА, СА ДР ЖА ЈА И МЕ ТО ДА 
ПО ЛА ГА ЊА СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се про грам и на чин по -

ла га ња струч ног ис пи та док то ра ве те ри нар ске ме ди ци не
или ди пло ми ра них ве те ри на ра (у да љем тек сту: ве те ри на -
ри) и ве те ри нар ских тех ни ча ра, као и фор ми ра ње испитнe
комисијe и из да ва ње увје ре ња о по ло же ном струч ном
испи ту.

Члан 2.
Ве те ри на ри и ве те ри нар ски тех ни ча ри по ла жу струч ни

ис пит у скла ду са За ко ном о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци
Срп ској.

Члан 3.
(1) Ве те ри на ри и ве те ри нар ски тех ни ча ри ко ји не ма ју

рад но ис ку ство за са мо ста лан рад (при прав ни ци) про во де
при прав нич ки стаж по про гра му ко ји утвр ђу је управ ни од -
бор ве те ри нар ских ор га ни за ци ја у ко јој је при прав ник у
рад ном од но су.

(2) Про грам из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти у скла ду
са про гра мом утвр ђе ним овим пра вил ни ком по ко јем се вр -
ши по ла га ње струч ног ис пи та.

(3) Про грам мо ра би ти уру чен при прав ни ку при ли ком
за сни ва ња рад ног од но са.

Члан 4.
По за вр шет ку при прав нич ког ста жа при прав ник по ла -

же струч ни ис пит по про гра му ко ји се са сто ји од оп штег и
по себ ног ди је ла струч ног ис пи та.

Члан 5.
Ве те ри на ри и ве те ри нар ски тех ни ча ри ко ји су нај ма ње

де сет го ди на про ве ли ра де ћи у стру ци (ве те ри нар ска дје -
лат ност), а не ма ју по ло жен струч ни ис пит, не по ла жу по -
се бан дио струч ног ис пи та.

Члан 6.
(1) Про грам оп штег ди је ла струч ног ис пи та за ве те ри -

на ре об у хва та сље де ће пред ме те:
а) устав но уре ђе ње Ре пу бли ке Срп ске,
б) си стем др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве,
в) управ ни по сту пак и управ ни спор,
г) рад ни од но си за по сле них у пред у зе ћу и рад ни од но -

си за по сле них у др жав ним ор га ни ма и
д) кан це ла риј ско по сло ва ње.
(2) Про грам оп штег ди је ла струч ног ис пи та за ве те ри -

нар ске тех ни ча ре об у хва та сље де ће пред ме те:
а) осно ви устав ног уре ђе ња Ре пу бли ке Срп ске,
б) осно ви си сте ма др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра -

ве,
в) рад ни од но си за по сле них у пред у зе ћу и др жав ној

упра ви,
г) осно ви управ ног по ступ ка и
д) кан це ла риј ско по сло ва ње.

Члан 7.
(1) Про грам по себ ног ди је ла струч ног ис пи та за ве те -

ри на ре об у хва та сље де ће пред ме те:
а) за ра зне бо ле сти жи во ти ња,

б) хи ги је на на мир ни ца жи во тињ ског по ри је кла,
в) ре про дук ци ја и дру ге по је ди не мје ре у сто чар ству и

зо о хи ги је на,
г) про пи си из обла сти ве те ри нар ства и
д) ве те ри нар ска слу жба у на род ној од бра ни.
(2) Про грам по себ ног ди је ла струч ног ис пи та за ве те -

ри нар ске тех ни ча ре об у хва та сље де ће пред ме те:
а) осно ви за ра зних бо ле сти жи во ти ња,
б) осно ви хи ги је не на мир ни ца жи во тињ ског по ри је кла,
в) осно ви ре про дук ци је,
г) про пи си из обла сти ве те ри нар ства и
д) ве те ри нар ска слу жба у на род ној од бра ни.

Члан 8.
Гра ди во, прав ни из во ри и основ на ли те ра ту ра про гра -

ма оп штег и по себ ног ди је ла струч ног ис пи та за сва ки
пред мет на ла зе се у при ло гу 1. и 2. овог пра вил ни ка и чи -
не ње гов са став ни дио.

Члан 9.
(1) Ве те ри на ри и ве те ри нар ски тех ни ча ри по ла жу

струч ни ис пит пред Ко ми си јом за по ла га ње струч них
испи та (у да љем тек сту: Ко ми си ја), ко ју рје ше њем име ну -
је ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де (у
да љем тек сту: ми ни стар)

(2) Ко ми си ја се са сто ји од пред сјед ни ка и два чла на.
(3) Чла но ви Ко ми си је су исто вре ме но и ис пи ти ва чи.
(4) Пред сјед ник и чла но ви Ко ми си је има ју за мје ни ке.
(5) Пред сјед ник и чла но ви Ко ми си је име ну ју се из ре -

да ис так ну тих струч них рад ни ка ко ји има ју ви со ку школ -
ску спре му.

Члан 10.
(1) Ко ми си ја има се кре та ра.
(2) По ред чла но ва Ко ми си је, име ну ју се и ис пи ти ва чи

за по је ди не пред ме те.
(3) Ис пи ти ва чи се име ну ју рје ше њем о име но ва њу Ко -

ми си је.

Члан 11.
Тро шко ве по ла га ња струч ног ис пи та сно си кан ди дат

или ве те ри нар ска ор га ни за ци ја у ко јој је кан ди дат за по -
слен.

Члан 12.
(1) При ја ву за по ла га ње струч ног ис пи та кан ди дат под -

но си Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во до при -
вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

(2) При ја ва за по ла га ње струч ног ис пи та са др жи:
а) пре зи ме и име кан ди да та,
б) да тум и мје сто ро ђе ња,
в) ко ју је шко лу и ка да за вр шио и
г) у ко јој је ор га ни за ци ји, од ка да до ка да и по ко јем

про гра му про вео при прав нич ки стаж.
(3) Уз при ја ву се при ла жу:
а) овје рен пре пис ди пло ме, од но сно свје до чан ства,
б) про грам спро во ђе ња при прав нич ког ста жа и
в) до каз о упла ти из но са тро шко ва за по ла га ње струч -

ног ис пи та.
(4) Кан ди да ти из чла на 5. овог пра вил ни ка, уз при ја ву

за по ла га ње струч ног ис пи та осим до ку ме на та из ст. 2. и 3.
овог чла на, при ла жу и до каз о ра ду у стру ци од нај ма ње
де сет го ди на.

(5) По дат ке у при ја ви овје ра ва ру ко во ди лац ор га ни за -
ци је у ко јој је кан ди дат за по слен и при ја ву до ста вља Ко ми -
си ји.

(6) При ја ва се под но си нај ка сни је у ро ку од 30 да на од
да на за вр шет ка при прав нич ког ста жа.
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Члан 13.
(1) Ко ми си ја од ре ђу је ро ко ве, рас по ред и ври је ме по ла -

га ња струч ног ис пи та.
(2) Кан ди дат мо ра би ти оба ви је штен о да ту му по ла га -

ња струч ног ис пи та нај ка сни је 15 да на при је да на од ре ђе -
ног за по ла га ње струч ног ис пи та.

Члан 14.
Струч ни ис пит се по ла же по про гра му за оп шти, а за -

тим по про гра му за по себ ни дио ис пи та.

Члан 15.
(1) Кан ди дат се ис пи ту је из сва ког пред ме та у окви ру

про пи са ног гра ди ва, при че му тре ба има ти у ви ду прак тич -
ни ка рак тер струч ног ис пи та.

(2) Кан ди дат се ис пи ту је док Ко ми си ја не стек не увје -
ре ње да ли је кан ди дат спо со бан да пра вил но оба вља по -
сло ве, од но сно рад не за дат ке за ко је се при пре мао као при -
прав ник.

Члан 16.
(1) По за вр шет ку струч ног ис пи та, Ко ми си ја оцје њу је

цје ло ку пан успјех кан ди да та оцје ном “по ло жио струч ни
ис пит” или “ни је по ло жио струч ни ис пит”.

(2) Кан ди да ти ма из чла на 5. овог пра вил ни ка, на кон
успје шно по ло же ног оп штег ди је ла ис пи та, Ко ми си ја за
по се бан дио ис пи та без про вје ре зна ња оцје њу је кан ди да -
та и упи су је оцје ну “по ло жио струч ни ис пит”.

(3) Оцје ну о по стиг ну том успје ху Ко ми си ја утвр ђу је
ве ћи ном гла со ва.

Члан 17.
(1) По ла га ње струч ног ис пи та мо же се по но ви ти нај ви -

ше два пу та у то ку го ди не.
(2) Ако кан ди дат струч ни ис пит не по ло жи ни дру ги

пут, ком пле тан струч ни ис пит мо же по ла га ти по но во за го -
ди ну да на.

Члан 18.
(1) Ако кан ди дат не при сту пи по ла га њу струч ног ис пи -

та или при је по чет ка по ла га ња из ја ви да од у ста је од ис пи -
та, сма тра ће се да ис пит ни је по ла гао.

(2) Ако кан ди дат од у ста не од већ за по че тог струч ног
ис пи та, сма тра ће се да ис пит ни је по ло жио.

(3) Струч ни ис пит се по ла же усме но, а дио ис пи та мо -
же се по ла га ти и прак тич но.

Члан 19.
(1) За по че ти струч ни ис пит мо же се од ло жи ти ако је

кан ди дат због бо ле сти или дру гог оправ да ног раз ло га
спри је чен да на ста ви ис пит.

(2) О од ла га њу ис пи та од лу чу је Ко ми си ја.
(3) Од ло же ни ис пит кан ди дат мо же на ста ви ти нај ка -

сни је у ро ку од три мје се ца од да на до но ше ња од лу ке о
одла га њу ис пи та.

(4) Ако кан ди дат у овом ро ку не при сту пи по ла га њу
струч ног ис пи та, сма тра ће се да ис пит ни је по ло жио.

(5) У на став ку ис пи та кан ди дат не по ла же онај дио ко -
ји је по ло жио до од ла га ња ис пи та.

Члан 20.
(1) Ако кан ди дат не по ка же за до во ља ва ју ће зна ње из

јед ног или два пред ме та у окви ру цје ло куп ног струч ног
ис пи та, упу ћу је се на по ла га ње по прав ног ис пи та.

(2) Кан ди дат ко ји не по ка же за до во ља ва ју ће зна ње из
три или ви ше пред ме та оцје њу је се оцје ном “ни је по ло жио
струч ни ис пит” и упу ћу је се на по на вља ње ис пи та.

Члан 21.
(1) По прав ни ис пит се по ла же у ро ку ко ји од ре ди Ко -

ми си ја, а ко ји не мо же би ти кра ћи од 30 ни ти ду жи од 60
да на.

(2) По прав ном ис пи ту кан ди дат мо же при сту пи ти по
ис те ку ро ка од 60 да на од да на по ла га ња ис пи та.

Члан 22.
Ако кан ди дат на по прав ном ис пи ту не до би је по зи тив -

ну оцје ну, или без оправ да ног раз ло га не при сту пи по прав -
ном ис пи ту или од у ста не од за по че тог по ла га ња по прав ног
ис пи та, сма тра ће се да ни је по ло жио струч ни ис пит.

Члан 23.
(1) Кан ди да ту ко ји је по ло жио струч ни ис пит из да је се

увје ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту.
(2) Увје ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту из да је Ми -

ни стар ство на обра сци ма ко ји се на ла зе у При ло гу 3. и 4.
овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

(3) Увје ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту пот пи су је
пред сјед ник Ко ми си је.

Члан 24.
(1) О то ку струч ног ис пи та во ди се за пи сник.
(2) У за пи сник се уно си: са став Ко ми си је, име на ис пи -

ти ва ча, да тум и мје сто одр жа ва ња струч ног ис пи та, пре зи -
ме и име и пре би ва ли ште кан ди да та, на зив ор га ни за ци је у
ко јој је кан ди дат за по слен, по ста вље на пи та ња и успјех
кан ди да та по по је ди ним пред ме ти ма и у цје ли ни.

Члан 25.
(1) Ад ми ни стра тив не по сло ве и еви ден ци ју о ли ци ма

ко ја су по ла га ла струч ни ис пит во ди Ре сор ве те ри нар ске
слу жбе Ми ни стар ства.

(2) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на са др жи сље де ће
по дат ке: ред ни број, пре зи ме и име, го ди ну и мје сто ро ђе -
ња, пре би ва ли ште и школ ску спре му кан ди да та, на зив ор -
га ни за ци је у ко јој је кан ди дат за по слен, да тум по ла га ња
струч ног ис пи та и по дат ке о успје ху на ис пи ту.

Члан 26.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи

Пра вил ник о струч ним ис пи ти ма ди пло ми ра них ве те ри на -
ра и ве те ри нар ских тех ни ча ра (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 21/95).

Члан 27.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-11818/10
7. ју ла 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

При лог 1.

Про грам оп штег ди је ла струч ног ис пи та за докт орe ве -
те ри нар ске ме ди ци не - ди пло ми ра не ве те ри на ре чи не сље -
де ћи пред ме ти:

УСТАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ
Устав но уре ђе ње Ре пу бли ке Срп ске,
По јам уста ва и из во ри устав ног пра ва,
Устав ни си стем,
Од нос уста ва и дру гих др жав них прав них нор ми,
По сту пак до но ше ња и из мје не уста ва,
Основ на на че ла Уста ва Ре пу бли ке Срп ске,
Људ ска пра ва и сло бо де,
Еко ном ско и со ци јал но уре ђе ње,
Пра ва и ду жно сти Ре пу бли ке Срп ске,
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске,
Пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске,
Вла да и ре пу блич ка упра ва,
Те ри то ри јал на ор га ни за ци ја Ре пу бли ке Срп ске,
Устав ност и за ко ни тост,
Из бор по сла ни ка и од бор ни ка,
Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске,
Су до ви и јав на ту жи ла штва,
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По ло жај и функ ци ја јав них пра во бра ни ла шта ва,
Адво ка ту ра и дру ги ви до ви пру жа ња прав не по мо ћи,
По ли тич ке ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на.

СИ СТЕМ ДР ЖАВ НЕ УПРА ВЕ И ЛО КАЛ НЕ 
СА МО У ПРА ВЕ

Функ ци ја ор га на др жав не упра ве,
По сло ви ор га на др жав не упра ве,
Ор га ни за ци ја ор га на др жав не упра ве,
Од но си ор га на др жав не упра ве,
Јав ност ра да,
Прав ни ак ти ор га на др жав не упра ве,
Су коб над ле жно сти,
Од лу чи ва ње о жал би,
Из у зе ће слу жбе ног ли ца,
Сред ства за фи нан си ра ње по сло ва др жав не упра ве,
При мје њи ва ње од ре да ба за ко на.

УПРАВ НИ ПО СТУ ПАК И УПРАВ НИ СПОР
а) Управ ни по сту пак:
Ва же ње за ко на,
По се бан по сту пак,
Суп си ди јар на при мје на за ко на,
Основ на на че ла,
Над ле жност,
Стран ка и ње но за сту па ње,
Оп ште ње ор га на и стра на ка,
До ста вља ње,
Ро ко ви,
По вра ћај у пре ђа шње ста ње,
Одр жа ва ње ре да,
Тро шко ви по ступ ка,
По кре та ње по ступ ка и за хтје ви стра на ка,
По сту пак до до но ше ња рје ше ња,
Рје ше ње,
За кљу чак,
Жал ба,
Об но ва по ступ ка,
На ро чи ти слу ча је ви по ни шта ва ња, уки да ња, ми је ња ња

рје ше ња,
Из вр ше ње,
Осно ве пре кр шај ног по ступ ка (усло ви од го вор но сти за

пре кр ша је, про пи си ва ње пре кр ша ја, ка зне и за штит не мје -
ре, по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, ре дов но и ван ред но
прав но сред ство, на пла та нов ча не ка зне на ли цу мје ста);

б) Управ ни спор:
По јам и свр ха управ ног спо ра,
По кре та ње,
Раз ло зи за по би ја ње управ ног ак та у управ ном спо ру,
Стран ка у управ ном по ступ ку,
Над ле жност за рје ша ва ње у управ ном спо ру,
Ту жба и прет ход ни по сту пак по ту жби,
Ре до ван по сту пак по ту жби,
Прав на сред ства у управ ном спо ру,
Оба ве зност пре су де,
За шти та сло бо да и пра ва за јам че них уста вом.

РАД НИ ОД НО СИ ЗА ПО СЛЕ НИХ У ПРЕД У ЗЕ ЋУ И
РАД НИ ОД НО СИ ЗА ПО СЛЕ НИХ У ОР ГА НИ МА 

УПРА ВЕ
а) Рад ни од но си у пред у зе ћу и уста но ви:
Рад ни од но си у пред у зе ћу и уста но ви,
По јам пред у зе ћа и уста но ве,

Оства ри ва ње пра ва рад ни ка у пред у зе ћу,
За сни ва ње рад ног од но са,
Рас по ре ђи ва ње рад ни ка,
Рад но ври је ме,
Пра ва, оба ве зе и од го вор ност рад ни ка у пред у зе ћу,
Осни ва ње, дје лат ност, сје ди ште и фир ма пред у зе ћа,
По дје ла пред у зе ћа и упра вља ње,
Ди сци плин ска и ма те ри јал на од го вор ност рад ни ка,
Пре ста нак рад ног од но са,
За шти та пра ва рад ни ка,
Ко лек тив ни уго вор,
Рад на књи жи ца,
При вре ме ни и по вре ме ни по сло ви,
Пре ста нак по тре бе за ра дом рад ни ка - тех но ло шки ви -

шак;
б) Рад ни од но си рад ни ка у ор га ни ма упра ве:
Рад ни од но си у ор га ни ма упра ве,
При јем у рад ни од нос,
Рас по ре ђи ва ње за по сле них и по ста вље них ли ца,
Пра ва и ду жно сти за по сле них и по ста вље них ли ца,
На кна де и дру га при ма ња,
Од го вор ност за по сле них и по ста вље них ли ца,
Пре ста нак рад ног од но са и пра ва по пре стан ку рад ног

од но са,
Оства ри ва ње и за шти та пра ва за по сле них и по ста вље -

них ли ца.

КАН ЦЕ ЛА РИЈ СКО ПО СЛО ВА ЊЕ
По јам, са др жај и зна чај кан це ла риј ског по сло ва ња,
На че ла кан це ла риј ског по сло ва ња,
Вр сте слу жбе них ака та,
При ма ње, отва ра ње, раз гле да ње и рас по ре ђи ва ње по -

ште,
Вр сте дје ло вод ни ка,
Из ра да слу жбе них ака та,
Рје ша ва ње ака та и вра ћа ње пи сар ни ци ри је ше них

пред ме та,
Је дин стве ни кла си фи ка ци о ни зна ко ви,
Ар хи ва, ар хив ска гра ђа, ре ги стра ци о ни ма те ри јал и за -

шти та и чу ва ње пред ме та у ар хи ви,
При јем стра на ка,
Овје ра ва ње пот пи са, ру ко пи са и пре пи са,
Штам би љи, пе ча ти и жи го ви.
Прав ни из во ри:
а) За кон о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу -

жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 42/08),
б) За кон о ве те ри нар ским ли је ко ви ма и ве те ри нар ско-

ме ди цин ским про из во ди ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 37/02) и

в) За кон о за шти ти и до бро би ти жи во ти ња (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 111/08).

Ли те ра ту ра:
“При руч ник за по ла га ње оп штег ди је ла струч ног ис пи -

та за по сле них са ви шом и ви со ком струч ном спре мом у ор -
га ни ма др жав не упра ве, ло кал не са мо у пра ве и ор га ни за ци -
ја ма ко је оба вља ју јав на овла шће ња”; из да вач “Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”.

При лог 2.

Про грам оп штег ди је ла струч ног ис пи та за ве те ри нар -
ске тех ни ча ре:

ОСНО ВИ УСТАВ НОГ УРЕ ЂЕ ЊА
По јам уста ва,
По сту пак до но ше ња и из мје не уста ва,
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Основ на на че ла Уста ва Ре пу бли ке Срп ске,
Људ ска пра ва и сло бо де,
До бра од оп штег ин те ре са,
На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске,
Пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске,
Вла да и ре пу блич ка упра ва,
Устав ност и за ко ни тост,
Ам бле ми,
Устав ни суд Ре пу бли ке Срп ске.

ОСНО ВИ СИ СТЕ МА ДР ЖАВ НЕ УПРА ВЕ И ЛО КАЛ НЕ
СА МО У ПРА ВЕ

Осно ва си сте ма др жав не упра ве Ре пу бли ке Срп ске,
Функ ци ја ор га на др жав не упра ве Ре пу бли ке Срп ске,
По сло ви ор га на др жав не упра ве,
Ор га ни за ци ја ор га на др жав не упра ве,
Од но си ор га на др жав не упра ве,
Сред ства за фи нан си ра ње по сло ва др жав не упра ве.

РАД НИ ОД НО СИ ЗА ПО СЛЕ НИХ У ПРЕД У ЗЕ ЋУ И
РАД НИ ОД НО СИ ЗА ПО СЛЕ НИХ У ОР ГА НИ МА 

УПРА ВЕ
Рад ни од нос у пред у зе ћу, уста но ви и ор га ни ма упра ве,
По јам пред у зе ћа, уста но ве и ор га на упра ве,
При јем у рад ни од нос,
Рас по ре ђи ва ње за по сле них и по ста вље них ли ца,
Пра ва и ду жно сти за по сле них и по ста вље них ли ца,
Пра ва за по сле них (на кна де),
Осни ва ње, дје лат ност, сје ди ште и фир ма пред у зе ћа,
По дје ла пред у зе ћа и упра вља ње,
Од го вор ност за по сле них,
Пре ста нак рад ног од но са,
За штит на пра ва за по сле них и по ста вље них ли ца,
Рад но ври је ме,
Од мо ри и од су ства,
Ко лек тив ни уго во ри,
Рад на књи жи ца.

ОСНО ВЕ УПРАВ НОГ ПО СТУП КА
По јам, свр ха и зна чај и вр ста управ ног по ступ ка,
Основ на на че ла,
Над ле жност,
Стран ка и ње но за сту па ње,
Оп ште ње ор га на и стра на ка,
Ро ко ви,
По вра ћај у пре ђа шње ста ње,
По сту пак до до но ше ња рје ше ња,
Рје ше ње и за кљу чак,
Жал ба,
Основ на на че ла о из вр ше њу рје ше ња.

КАН ЦЕ ЛА РИЈ СКО ПО СЛО ВА ЊЕ
По јам, са др жај и зна чај кан це ла риј ског по сло ва ња и

пи сар ни ца,
При ма ње по ште,
Вр сте дје ло вод ни ка,
За во ђе ње ака та у дје ло вод ник и кар то те ка,
При ку пља ње по да та ка за из ра ду ака та,
Ко ри шће ње обра за ца у ра ду,
Вра ћа ње ри је ше них пред ме та пи сар ни ци,
От пре ма ње по ште,
Је дин стве ни кла си фи ка ци о ни зна ко ви,
По јам и зна чај ар хи ве,
Штам би љи, пе ча ти и жиг,

Рад не про сто ри је и њи хо во ко ри шће ње,
Овје ра пот пи са, ру ко пи са и пре пи са.
Прав ни из во ри:
а) За кон о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу -

жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 42/08),
б) За кон о ве те ри нар ским ли је ко ви ма и ве те ри нар ско-

ме ди цин ским про из во ди ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 37/02) и

в) За кон о за шти ти и до бро би ти жи во ти ња (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 111/08).

Ли те ра ту ра:
“При руч ник за по ла га ње струч ног ис пи та за рад у јав -

ној упра ви, дру гим др жав ним ор га ни ма, ло кал ној са мо у -
пра ви и ор га ни за ци ја ма ко је вр ше јав на овла шће ња, за кан -
ди да те са сред њом струч ном спре мом”; из да вач “Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”.

При лог 3.

Увје ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту за док то ра 
ве те ри нар ске ме ди ци не - ди пло ми ра ног ве те ри на ра

Ре пу бли ка Срп ска
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де
Ко ми си ја за по ла га ње струч них ис пи та
Ба ња Лу ка
Број: ______________________
Да тум: ____________________

На осно ву чла на ___ Пра вил ни ка о утвр ђи ва њу пла на,
са др жа ја и ме то да по ла га ња струч ног ис пи та (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број), Ми ни стар ство по љо -
при вре де, шу мар ства и во до при вре де из да је

У В Ј Е Р Е Њ Е

о по ло же ном струч ном ис пи ту за док то ра ве те ри нар ске
ме ди ци не - ди пло ми ра ног ве те ри на ра

_________________________________________________
(пре зи ме, оче во име и име)

Ро ђен/-а _______ го ди не у _______ оп шти на ________
По ла гао/-ла је струч ни ис пит по Про гра му за по ла га ње

струч ног ис пи та за док то ра ве те ри нар ске ме ди ци не - ди -
пло ми ра ног ве те ри на ра, да на __________________ у вре -
ме ну од ___ до ___ пред Ко ми си јом за по ла га ње струч них
ис пи та и, пре ма оцjени Ко ми си је,

ИС ПИТ ЈЕ ПО ЛО ЖИО/-ЛА
Увје ре ње је осло бо ђе но пла ћа ња так се по чла ну 16.

тач ка 33. За ко на о ад ми ни стра тив ним так са ма и на кна да ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 8/09).

Пред сјед ник Ко ми си је,
________________________

Обра зац број 1 - Увје ре ње о по ло же ном струч ном
испи ту за док то ра ве те ри нар ске ме ди ци не - ди пло ми ра ног
ве те ри на ра

При лог 4.

Увје ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту за 
ве те ри нар ског тех ни ча ра

Ре пу бли ка Срп ска
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де
Ко ми си ја за по ла га ње струч них ис пи та
Ба ња Лу ка
Број: ______________________
Да тум: ____________________

На осно ву чла на ___ Пра вил ни ка о утвр ђи ва њу пла на,
са др жа ја и ме то да по ла га ња струч ног ис пи та (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број), Ми ни стар ство по љо -
при вре де, шу мар ства и во до при вре де из да је
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У В Ј Е Р Е Њ Е

о по ло же ном струч ном ис пи ту за ве те ри нар ског 
тех ни ча ра

_________________________________________________
(пре зи ме, оче во име и име)

Ро ђен/-а _______ го ди не у _______ оп шти на ________
По ла гао/-ла је струч ни ис пит по Про гра му за по ла га ње

струч ног ис пи та за ве те ри нар ског тех ни ча ра, да на _______
у вре ме ну од ___ до ___ пред Ко ми си јом за по ла га ње
струч них ис пи та и, пре ма оцjени Ко ми си је,

ИС ПИТ ЈЕ ПО ЛО ЖИО/-ЛА
Увје ре ње је осло бо ђе но пла ћа ња так се по чла ну 16.

тач ка 33. За ко на о ад ми ни стра тив ним так са ма и на кна да ма
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 8/09).

Пред сјед ник Ко ми си је,
________________________

Обра зац број 2 - Увје ре ње о по ло же ном струч ном
испи ту за ве те ри нар ског тех ни ча ра

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На осно ву чла на 23. али не ја 6. За ко на о елек трич ној
енер ги ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 8/08,
34/09 и 92/09) и чла на 10. став (1) тач ка 8. Ста ту та Ре гу ла -
тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске - Пре чи -
шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
6/10) Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп -
ске, на 14. ре дов ној сјед ни ци, одр жа ној 4. августа 2010. го -
ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О УСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОПШТИХ УСЛОВА ЗА ИСПОРУКУ И СНАБДИЈЕВАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

I
Усваја се Од лу ка о из мје на ма и до пу на ма Оп штих

усло ва за ис по ру ку и снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги -
јом.

II
Од лу ка о из мје на ма и до пу на ма Оп штих усло ва за

испо ру ку и снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом се об ја -
вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, а сту па
на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња.

III
Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Број: Р-14-551-91/10
4. ав густа 2010. го ди не Пред сјед ник
Требиње Ми лен ко Чо ко ри ло, с.р.

На осно ву чла на 23. али не ја 6. За ко на о елек трич ној
енер ги ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 8/08,
34/09 и 92/09) и чла на 10. став (1) тач ка 8. Ста ту та Ре гу ла -
тор не ко ми си је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп ске - Пре чи -
шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске” број
6/10) Ре гу ла тор на ко ми си ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке Срп -
ске, на 14. ре дов ној сјед ни ци, одр жа ној 4. августа 2010. го -
ди не, д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У  

О ИЗМЈЕНА МА И ДОПУНА МА ОП ШТИХ УСЛО ВА
ЗА ИС ПО РУ КУ И СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ

Члан 1. 
У Оп штим усло ви ма за ис по ру ку и снаб ди је ва ње елек -

трич ном енер ги јом (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 85/08), у чла ну 20. став (2) по сли је ри је чи: “на

ди стри бу тив ну мре жу” ста вља се тач ка, а оста так тек ста се
бри ше. 

Члан 2. 
У чла ну 28. у ста ву (2) ри је чи: “, ко ју у скла ду са чла -

ном 23. За ко на до но си РЕРС”, за мје њу ју се ри је чи ма: “и
одо бра ва ју рје ше њем о утвр ђи ва њу на кна де за при кљу че -
ње на ди стри бу тив ну мре жу (у да љем тек сту: “рје ше ње о
утвр ђи ва њу на кна де”)”.

Члан 3.
У чла ну 29. у ста ву (4), по сли је ри је чи: “груп ног”, до -

да ју се ри је чи: “стан дард ног или не стан дард ног”.

Члан 4.
У чла ну 31. став (6) ми је ња се и гла си: 
“Из град ња не стан дард ног при кључ ка ре гу ли ше се уго -

во ром о при кљу че њу на ба зи про јект ног рје ше ња и на кна -
де за при кљу че ње не стан дард ним при кључ ком на ди стри -
бу тив ну мре жу у скла ду са Ме то до ло ги јом и рје ше њем о
утвр ђи ва њу на кна де, с тим што ди стри бу тер мо же, из у зет -
но, из град њу при кључ ка или ди је ла при кључ ка усту пи ти
ко ри сни ку мре же / ин ве сти то ру чи ји се објек ти при кљу чу -
ју на мре жу.”.

Став (8) ми је ња се и гла си: 
“У слу ча ју да се при кљу чак гра ди ли шта не из во ди као

дио при кључ ка трај ног објек та и у слу ча ју при кљу че ња
при вре ме них обје ка та, ди стри бу тер за др жа ва пра во да
изгра ђе ни при вре ме ни при кљу чак, на кон што пре ста не по -
тре ба за ње го вим коришће њем, де мон ти ра под усло ви ма и
на на чин ко ји се де фи ни шу уго во ром о при кљу че њу”.

Члан 5.
Члан 34. ми је ња се и гла си:

“Члан 34.
(При кљу че ње објек та у проб ном ра ду)

(1) Обје кат крај њег куп ца / про из во ђа ча мо же се на
захтјев ин ве сти то ра при вре ме но при кљу чи ти на елек тро е -
нер гет ску мре жу ра ди ис пи ти ва ња објек та у то ку проб ног
ра да. 

(2) Ди стри бу тер / снаб дје вач и ко ри сник мре же уго во -
ром ре гу ли шу ко ри шће ње мре же и ис по ру ку, од но сно пре -
у зи ма ње елек трич не енер ги је у то ку проб ног ра да. 

(3) Уз за хтјев за при вре ме но при кљу че ње ин ве сти тор
до ста вља из ја ву о пре у зи ма њу од го вор но сти то ком при -
вре ме ног при кљу че ња објек та у проб ном ра ду.”.

Члан 6.
У чла ну 37. у ста ву (4) текст до дво тач ке ми је ња се и

гла си: “За при кљу че ње елек тра на ин ста ли са не сна ге до 10
MW ко је су пла ни ра не, од но сно про јек то ва не да ко ри сте
об но вљи ве из во ре или ефи ка сну ко ге не ра ци ју”.

У ста ву (5), број: “5”, за мје њу је се бро јем: “4”.

Члан 7.
У чла ну 38. став (1) ми је ња се и гла си: 
“Ди стри бу тер мо же из гра ди ти при кључ ни вод ве ћег

пре сје ка од при па да ју ћег тип ског при кључ ног во да ко ји
од го ва ра ко ри сни ку мре же у скла ду са тех нич ким пра ви ли -
ма ди стри бу те ра (тип ске из вед бе еле ме на та при кључ ка) и
рје ше њем о утвр ђи ва њу на кна де, при че му ди стри бу тер
сно си до дат не тро шко ве због из град ње при кључ ног во да
ве ћег ка па ци те та.”.

Члан 8.
У чла ну 40. у ста ву (1) ри је чи: “крај њим куп ци ма”, за -

мје њу ју се ри је чи ма: “ко ри сни ци ма мре же”, а ри је чи: “су
објек ти на кнад но при кљу че ни”, за мје њу ју се ри је чи ма: “се
објек ти на кнад но при кљу чу ју”.

У ста ву (3) у фор му ли озна ка: “În” за ми је њу је се озна -
ком: “On”, а у тек сту ри је чи: “n број при кљу че них ко ри сни -
ка пре ко истог не стан дард ног при кључ ка”, за мје њу ју се
ри је чи ма: “n број ко ри сни ка ко ји ко ри сте исти не стан дард -
ни при кљу чак”.
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