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II
Финансирање Пројекта вршиће се на начин да Влада 

Републике Српске учествује у износу од 3.297.858,00 КМ, 
а средства у износу од 625.000,00 КМ обезбиједиће се из 
Пројекта подршке мрежама социјалне заштите и запошља-
вању ССНЕСП, тако да укупна вриједност Пројекта износи 
3.925.000,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се ЈУ Завод за запо-

шљавање Републике Српске, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде и Министарство здравља и со-
цијалне заштите Републике Српске - Јединица за координа-
цију Пројекта и Министарство финансија.

IV
На основу ове одлуке Управни одбор ЈУ Завод за запо-

шљавање Републике Српске донијеће одлуку о усвајању 
измјена Пројекта и расписивању новог јавног позива. Ре-
ализација Пројекта ће почети у трећем кварталу 2013. го-
дине.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1606/13  Предсједница
18. јула 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1157
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Одлуком Управног одбора ЈУ Завод 
за запошљавање Републике Српске, број 06-2071-2/13, од 
16.07.2013. године, Влада Републике Српске, на 20. сједни-
ци, одржаној 18.07.2013. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 
ИЗМЈЕНИ ПРОЈЕКТА “ПОДРШКА СТИЦАЊУ РАДНОГ 
ИСКУСТВА МЛАДИХ У СТАТУСУ ПРИПРАВНИКА”

I
Даје се сагласност на Приједлог одлуке о измјени 

Пројекта “Подршка стицању радног искуства младих у 
статусу приправника”, који се односи на суфинансирање 
346 незапослених лица, и то: 223 приправника са високом 
стручном спремом, 14 приправника са вишом стручном 
спремом и 109 приправника са средњом стручном спремом. 

II
Финансирање Пројекта вршиће се на начин да Влада 

Републике Српске учествује у износу од 1.994.842,62 КМ, 
а остатак средстава у износу од 854.917,38 КМ обезбјеђују 
послодавци, тако да укупна вриједност Пројекта износи 
2.849.760,00 КМ.

III
За реализацију ове одлуке задужују се ЈУ Завод за за-

пошљавање Републике Српске, Министарство породице 
омладине и спорта и Министарство финансија.

IV
На основу ове одлуке Управни одбор ЈУ Завод за за-

пошљавање Републике Српске донијеће одлуку о додјели 
средстава по пријавама завршеног јавног позива. 

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1607/13  Предсједница
18. јула 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), a у вези са чланом 121. став 1. Закона о заштити 
потрошача у Републици Српској (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 06/12), Влада Републике Српске, на 20. 
сједници, одржаној 18.07.2013. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ 

ПОТРОШАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2013/14. 
ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм за заштиту потрошача у 

Републици Српској за 2013/14. годину.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

трговине и туризма и остали субјекти одговорни за заштиту 
потрошача у Републици Српској.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1625/13  Предсједница
18. јула 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 26. ст. 3. и 10. Закона о ветеринар-

ству у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и члана 43. став 3. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 20. сједници, одр-
жаној 18.07.2013. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА

I
Овом одлуком уређује се висина накнаде трошкова 

рада Комисије за преглед објеката у поступку регистрације 
објеката у којима се обавља ветеринарска дјелатност, про-
изводња сировине за прехрамбене производе животињског 
поријекла и производња хране за животиње.

II
Преглед објеката обухвата утврђивање испуње-

ности прописаних кадровских, просторних, хигијенско-
техничких услова, услова у погледу опреме за обављање 
ветеринарске дјелатности и утврђивање ветеринарско-са-
нитарних услова, општих и посебних услова за хигијену 
хране и хране за животиње коју производи субјекат у по-
словању са храном.

Субјекат у пословању са храном је привредно друштво, 
предузетник или физичко лице, које је у складу са Законом 
о ветеринарству одговорно за испуњење прописаних усло-
ва у погледу пословања са храном и храном за животиње.

III
Висина накнаде за преглед објеката износи:
1) по једној одобреној врсти производње за објекте за 

клање животиња; расијецање, обраду и прераду меса папкара, 
копитара, перади и кунића; дивљачи; риба, ракова, шкољки, 
пужева и жаба; припрему и прераду јаја; обраду млијека и 
прераду од млијека; обраду, прераду и складиштење меда; 
обраду, дораду, прераду и складиштење цријева папкара 
и копитара; производњу омотача за кобасице од сирови-
на анималног поријекла; производњу сирила; за топљење 
и производњу масти и лоја, производњу чварака и других 
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производа анималног поријекла; за производњу и промет 
намирница које садрже већи проценат меса и других про-
извода анималног поријекла, за сакупљање, конзервирање, 
складиштење и промет сирове коже, вуне и крзна живо-
тиња; препакирање, нарезивање производа анималног по-
ријекла; хлађење, смрзавање и складиштење производа 
анималног поријекла, производњу, објекте за нуспроизводе 
животињског поријекла који нису за људску употребу, ва-
лионице, узгајалишта, сабирни центри и друго .....100 КМ,

2) по једној одобреној врсти производње за објекте који 
обављају производњу, промет и складиштење хране за жи-
вотиње ........................................................................100 КМ,

3) по једној одобреној врсти дјелатности за објекте који 
обављају ветеринарску дјелатност, који врше промет сје-
меном за вјештачко осјемењавање и оплођеним јајним ће-
лијама и промет ветеринарско-медицинским производима 
и средствима која се користе у ветеринарству .......250 КМ,

4) за објекте у којима се налазе ветеринарске дијаг-
ностичке лабораторије ............................................600 КМ и

5) за објекте који обављају дјелатност производње вете-
ринарско-медицинских производа и средстава који се кори-
сте у ветеринарству ...................................................800 КМ.

IV
Накнаде из тачке III ове одлуке сноси подносилац захтје-

ва за регистрацију објекта.

V
Подносиоци захтјева дужни су да накнаде из тачке III 

ове одлуке уплате у корист буџета Републике Српске, на 
жиро рачун: 562-099-00000556-87, врста прихода: 722-511 
(накнада у поступку одобравања објеката), буџетска орга-
низација: 1546004.

VI
Преглед објеката из тачке III ове одлуке врши Комисија 

за преглед објеката, именована у складу са чланом 26. став 
2. Закона о ветеринарству.

VII
За рад у Комисији за преглед објеката чланови који нису 

државни службеници имају право на накнаду.

VIII
Министар рјешењем утврђује висину накнаде из тачке 

VII ове одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1613/13  Предсједница
18. јула 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1160
На основу члана 60. Закона о ветеринарству у Репуб-

лици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
42/08 и 6/12) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 20. сједници, одржа-
ној 18.07.2013. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ 
ИСПИТА ЗА ВЕТЕРИНАРА И ВЕТЕРИНАРСКОГ 

ТЕХНИЧАРА

I
Овом одлуком уређују се висина накнаде за полагање 

стручног испита за доктора ветеринарске медицине, од-
носно дипломираног ветеринара и ветеринарског технича-
ра, начин њене уплате, као и именовање и начин исплате 
накнаде члановима Комисије за полагање стручног испита.

II
Висина накнаде за полагање стручног испита износи за:
1) доктора ветеринарске медицине, односно дипломи-

раног ветеринара .....................................................400 КМ и
2) ветеринарског техничара ...............................300 КМ.

III
Накнаду из тачке II ове одлуке сноси кандидат ако ор-

ган или правно лице у којем је кандидат провео потребну 
праксу не одлучи да их сноси.

IV
Кандидат, орган или правно лице дужни су да накнаду 

из тачке II ове одлуке уплате у корист буџета Републике 
Српске, на жиро рачун: 562-099-00000556-87, врста прихо-
да: 722-511 (накнада за полагање стручног испита из обла-
сти ветеринарства), буџетска организација: 1546004.

V
Полагање стручног испита из области ветеринарства 

обавља се пред Комисијом за полагање стручног испита, 
коју рјешењем именује министар пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде (у даљем тексту: министар), а у коју 
могу бити именовани истакнути стручњаци доктори вете-
ринарске медицине, односно дипломирани ветеринари. 

VI
За рад у Комисији за полагање стручног испита члано-

ви који нису државни службеници имају право на накнаду.

VII
Министар рјешењем утврђује висину накнаде из тачке 

VI ове одлуке.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1612/13  Предсједница
18. јула 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1161
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 21. сједници, одржа-
ној 22.07.2013. године,  д о н о с и 

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ВЛАСНИШТВА

I
Преноси се право власништва над: путничким аутомо-

билом М1, марке: “peugeot -307”, 3CNFUB, боја: црна, врс-
та мотора: бензин, радни обим мотора: 1587 cm3, број ша-
сије: VF33CNFUB83199621, број мотора: 10FX3V2013693, 
година производње: 2003. година, регистарскa ознака: А78-
Т-540, са Одбора државне управе за жалбе Бања Лука на 
Туристичку организацију Републике Српске Бања Лука.

II
Право власништва над путничким аутомобилом из та-

чке I ове одлуке преноси се без накнаде.

III
За реализацију ове одлуке задужује се Одбор државне 

управе за жалбе.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1588/13  Предсједница
22. јула 2013. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.


