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свиње када петодневна примјена антибактеријске терапије 
није довела до пада тјелесне температуре (или је довела до 
привременог спуштања те поновног раста тјелесне тем-
пературе свиње) нити побољшања општег здравственог 
стања свиња и/или болесне свиње са хеморагичним синд-
ромом, а ако на фарми има мање од 10 свиња, узорак крви 
се узима од свих болесних животиња,

2) у случају угинућа, узима се узорак од сваке угинуле 
домаће свиње.

(3) Узорци од дивљих свиња су узорци или цијели ле-
шеви свих нађених угинулих дивљих свиња и одстријеље-
них дивљих свиња које су показивале карактеристичне зна-
кове болести ККС и АКС.

(4) Овај програм обухвата до 3000 узорака, а план узор-
ковања по јединицама локалне самоуправе доноси Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
објављује га на својој интернет страници.

(5) Ветеринарске организације дужне су обавијестити 
власнике свиња на додијељеном епизоотиолошком подру-
чју о законској обавези пријављивања сумњивих (боле-
сних) и угинулих свиња ради спровођења овог надзора над 
ККС и АКС, као и ради спровођења мјера контроле, мјера 
у случају сумње и потврде ККС и АКС које су прописане 
и спроводе се у складу са прописима којима се уређује бо-
лест ККС и АКС.

(6) Ради спровођења овог програма, корисници ло-
вишта дужни су да:

1) пријаве нађене мртве дивље свиње и њихове дије-
лове - лешеве без одгађања, а најкасније у року од два 
часа, уз навођење географских координата и детаљног 
описа локације, односно мјеста гдје је леш пронађен 
ради хитног организовања узимања потребних узорака за 
дијагностичка испитивања и спровођења мјера контроле 
у случају сумње и потврде ККС и АКС, које су прописане 
и спроводе се у складу са прописима којима се уређује 
болест ККС и АКС,

2) најкасније у року од два часа од извршеног одстрела 
дивљих свиња које су показивале карактеристичне знакове 
болести ККС и АКС пријаве надлежном шумарском и вете-
ринарском инспектору ради хитног организовања узимања 
потребних узорака за дијагностичка испитивања и спро-
вођења мјера контроле у случају сумње и потврде ККС и 
АКС, које су прописане и спроводе се у складу са прописи-
ма којима се уређује болест ККС и АКС.

Члан 7.
(1) Дијагностику достављених узорака референтна ве-

теринарска лабораторија врши ELISA и PCR методама.
(2) Методе дијагностике су вирусолошке и молекуларне 

методе које се спроводе с циљем потврде присуства антиге-
на или генома вируса, те серолошке методе с циљем потвр-
де присуства специфичних антитијела против узрочника 
ККС и АКС.

(3) Узорци за анализу домаћих и дивљих свиња су ор-
гани (лимфни чворови, слезина, бубрези, сви унутрашњи 
органи код којих су макроскопски видљиве промјене) и 
узорци крви.

(4) Узимање одговарајућих органа за испитивање оба-
вља се на фарми или у шуми, и то искључиво уз придржа-
вање свих биосигурносних мјера на одговарајућем мјесту 
на фарми или у шуми које је издвојено од објеката са жи-
вим свињама (најбоље на локацији са које се лешеви одвозе 
на нешкодљиво уништавање).

Члан 8.
(1) Узорци се достављају у референтну ветеринарску 

лабораторију у што краћем периоду, најкасније од 48 до 72 
часа од тренутка узорковања, а до слања узорци крви и ор-
гана се чувају на температури од 4 °C до 8 °C, при чему се 
узорци не смију смрзнути.

(2) Сви узорци обавезно су праћени Упутницом за оба-
вљање мјера здравствене заштите животиња, на Обрасцу 
24а, прописаном у складу са Правилником о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољо-
привреде и села.

(3) Ветеринарска организација, референтна ветеринар-
ска лабораторија и корисници ловишта који врше узорко-
вање дужни су поштовати сљедеће смјернице:

1) крв се узима у стерилне епрувете (око 5 ml крви), 
горњи руб узете крви мора бити око 2 cm испод доњег руба 
чепа епрувете,

2) крв за вирусолошко испитивање узима се у епрувету 
с антикоагулансом,

3) након узимања крви епрувете се морају добро зачепи-
ти (по могућности чеп додатно извана облијепити љепљи-
вом траком) и обиљежити бројем обрасца за узорковање на 
којем су наведени подаци о свињи од које је узета крв,

4) свака епрувета мора се омотати у упијајући мате-
ријал и ставити у непропусну посуду на начин да се сприје-
чи пролијевање узорка,

5) од лешева домаћих свиња узима се узорак органа 
(лимфни чворови, слезина, бубрези, сви унутрашњи орга-
ни код којих су макроскопски видљиве промјене) површине 
5 cm, а ако је могуће, потребно је узети и тонзиле, које се 
достављају читаве,

6) узорак органа пакује се у мање стерилне пластичне 
кутије, а даљи поступак са узорком - означавање, паковање 
и чување једнако је поступању са узорцима крви.

(4) Референтна ветеринарска лабораторија дужна је 
осигурати сетове за узорковање и транспорт узорака од ве-
теринарских организација.

Члан 9.
Спровођење овог програма финансира се из буџета Ре-

публике Српске у складу са одредбама Правилника о усло-
вима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи 

Програм мониторинга класичне и афричке куге свиња 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 57/19).

Члан 11.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1797/20 Предсједник
2. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1404
На основу члана 118. став 2. Закона о безбједности сао-

браћаја на путевима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 63/11) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ РАДА И 

ПРИСТУПА СТАНИЦЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 
ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ

Члан 1.
У Правилнику о начину рада и приступа станице 

техничког прегледа возила информационом систему (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 36/12) у члану 3. у 
ставу 2. т. а), б), в) и г) мијењају се и гласе:

“а) ако станица нема водитеља у складу са чланом 27. 
став 1. Правилника,

б) ако станица нема контролора у складу са чланом 28. 
Правилника,

в) ако је уређај неисправан или ако је истекао рок ва-
жења сертификата за уређаје у складу са чланом 25. ст. 8. и 
9. Правилника,
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г) ако станица не испуњава обавезе према буџету Репу-
блике Српске и стручној институцији у складу са чланом 
34. став 3. Правилника.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.03/345-1818/20
7. јула 2020. године Министар,
Бањалука Ђорђе Поповић, с.р.

1405
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на основу члана 67. Закона о 
заштити животне средине (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 71/12 и 79/15), члана 5. Правилника о условима 
за обављање дјелатности из области заштите животне сре-
дине (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 28/13 и 
74/18) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 115/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да “Институт за воде” д.о.о. Бијељина 
испуњава услове за обављање дјелатности из области за-
штите животне средине.

2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока 
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера 
испуњености услова за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине и Правилника о услови-
ма за обављање дјелатности из области заштите животне 
средине.

3. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

Број: 8-Е/16
7. јула 2020. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 3, а у вези са 
чланом 34. став 1. тачка 1. Закона о библиотечко-информа-
ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
скe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења директора 
ЈУ Српска централна библиотека “Просвјета” Фоча, 7. јула 
2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ СРПСКА 
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПРОСВЈЕТА” ФОЧА

1. Славици Дивјак Обреновић престаје дужност дирек-
тора ЈУ Српска централна библиотека “Просвјета” Фоча 
због истека мандата.

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

Број: 07.06/620-100/20
7. јула 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 3. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), а у вези са 
чланом 4. Закона о министарским, владиним и другим име-
новањима Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 41/03), у поступку именовања директора 

ЈУ Српска централна библиотека “Просвјета” Фоча, 7. јула 
2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ СРПСКА ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПРОСВЈЕТА” 

ФОЧА

1. Славиша Капуран из Фоче именује се за вршио-
ца дужности директора ЈУ Српска централна библиотека 
“Просвјета” Фоча до окончања законом прописане проце-
дуре избора новог директора, а најдуже на период од два 
мјесеца.

2. Овлашћује се в.д. директора ЈУ Српска централна 
библиотека “Просвјета” Фоча да изврши промјену овла-
шћења лица за заступање ове установе у Судском регистру 
надлежног суда.

3. Именовани обавља послове заступања и представља-
ња ЈУ Српска централна библиотека “Просвјета” Фоча у 
правном промету без ограничења.

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

Број: 07.06/620-100-1/20
7. јула 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, 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, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СТРМИЦА, ОПШТИНА РУДО

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Стрмица, општина Рудо, и то за ка-
тастарске парцеле бр. 2022, 2033, 2034 и 2035, уписане 
у Посједовни лист непокретности број: 1 к.о. Стрмица, 
укупне површине 14054 м², основан у складу са Законом о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Стрмица, општина Рудо, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вљају се ван снаге и престају да важе катастар земљишта 
и Земљишна књига за катастарске парцеле бр. 3490/1, 34/2, 
3502, 3503/1, 3503/2 и 3507 к.о. Соколовићи, уписане у 
Посједовни лист број: 1570 к.о. Соколовићи, и зк. улошке 
бр. 1047, 327 и 861 к.о. Соколовићи.

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”.

Број: 21.04/951-1395/17
17. јуна 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у предме-

ту број АП 4091/18, рјешавајући апелацију Ирине Ловрић, на 
основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 57 став 
(2) тачка б) и члана 59 ст. (1) и (3) Правила Уставног суда Босне 
и Херцеговине - пречишћени текст (“Службени гласник Босне и 
Херцеговине”, број 94/14), у саставу:

- Златко М. Кнежевић, предсједник,
- Мато Тадић, потпредсједник,
- Мирсад Ћеман, потпредсједник,
- Валерија Галић, судија,
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