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3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1507/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању 
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске, 
на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА 

“ПЕТАР КОЧИЋ” КОЗЛУК, ЗВОРНИК
1. Славици Милић, професору народне одбране, пре-

стаје дужност вршиоца дужности директора Јавне устано-
ве Основна школа “Петар Кочић” Козлук, Зворник.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1504/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 137. ст. 4. и 7. Закона о основном васпитању 
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске, 
на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР КОЧИЋ” КОЗЛУК, ЗВОРНИК
1. Славица Милић, професор народне одбране, именује 

се за директора ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Козлук, 
Зворник, на мандатни период од четири године.

2. Именована обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Основна школа “Петар Кочић” Козлук, 
Зворник, у правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1505/21 Предсједник
13. маја 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 36. став 5. Закона о заштити од пожара 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 94/19) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар унутрашњих по-
слова, у сарадњи са министром за просторно уређење, грађе-
винарство и екологију, 21. маја 2021. године  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛНОГ 
ИСПИТИВАЊА АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЧЕТНОГ 

ПОЖАРА

Члан 1.
У Правилнику о посебним условима за вршење кон-

тролног испитивања апарата за гашење почетног пожара 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 5/21) у члану 
5. став 1. т. 2) и 3) мијењају се и гласе:

“2) прецизнe вагe до 5 kg, класе тачности II сa подјелом 
на 1 gr,

3) децималне ваге до 300 kg, класе тачности III сa подје-
лом на 100 gr,”.

У тачки 10) послије ријечи: “апарата” додају се запета и 
нове т. 11) и 12), које гласе:

“11) алата за утискивање бројева на дно апарата и на 
нерђајући прстен,

12) клијешта за пломбирање с идентификационом озна-
ком овлашћеног предузећа”.

Члан 2.
У члану 26. у ставу 2. у тачки 6) послије ријечи: “(озна-

чава се ознаком VP)” додају се запета и нова тачка 7), која 
гласи:

“7) апарати за гашење ХЛ (Халонски угљоводоници)”.

Члан 3.
Члан 29. мијења се и гласи:
“(1) Мјесто постављања апарата у просторији чија је 

површина већа од 50 m2 означава се наљепницом најмањих 
димензија формата А5 са текстом ’ПП АПАРАТ’.

(2) Наљепница из става 1. овог члана мора бити обојена 
претежно бојом РАЛ 3000 и постављена довољно високо 
да њену уочљивост не ометају остали предмети у просто-
рији.”.

Члан 4.
Досадашњи прилог Правилника замјењује се новим 

Прилогом, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 5.
Послије члана 29. у Глави VIII додаје се нови члан 29а, 

који гласи:

“Члан 29а.
Привредна друштва и друга правна лица и предузетни-

ци из члана 3. овог правилника дужни су ускладити своје 
пословање са одредбама овог правилника до 1. јануара 
2022. године.”.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-135/20
21. маја 2021. године Министар,
Бањалука Мр Драган Лукач, с.р.

ПРИЛОГ
Слика 1.

Формат: 175 mm · 32 mm
Штампати у боји: жута и црна
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Слика 1a.

Формат: 175 mm · 32 mm
Штампати у боји: плава и црна

Слика 2.

Формат: 40 mm · 60 mm
Штампати у боји: жута и црна

Слика 2a.

Формат: 40 mm · 60 mm
Штампати у боји: плава и црна

Слика 3.

Формат: 65 mm · 110 mm
Штампати у боји: жута и црна
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Слика 3a.

Формат: 65 mm · 110 mm
Штампати у боји: плава и црна

Свака наљепница садржи: назив произвођача или увозника 
и овлашћеног сервисера, серијски број (нумерацију) од 9 (девет) 
цифара које додјељује произвођач/увозник и о којим води уредну 
евиденцију.

Све наљепнице су штампане на ПВЦ самољепљивој фолији, 
с подлогом изведеном са gulloche заштитном графиком и садрже 
холограм величине 14 mm · 14 mm.

Холограм садржи централно смјештени стилизовани ватро-
гасни апарат на чијим рубовима се налази микротекст “ОДРЖА-
ВАЊЕ АПАРАТА”. Подлога холограма изведена је са високо-
сигурносном холограмском лентом величине 14 mm · 14 mm са 
континуираним текстом “РЕПУБЛИКА СРПСКА” у ћириличкој и 
латиничкој верзији у првом плану, као и микротекст “ОРИГИНАЛ” 
под углом у другом плану те у колорној сепарацији дифракционе 
позадине у боји.

Холограм 14 mm · 14mm

Слика 4.

Пречник “А” не смије бити мањи од пречника успонске цијеви 
апарата. Прстен се израђује од метала.

Слика 5.

Формат: 297 mm · 210 mm

Штампати у боји: црвена
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На основу члана 58. став 8. Закона о ветеринарству у Ре-

публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 75/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), мини-
стар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

НА НАКНАДУ ШТЕТЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима за остваривање права на нак-

наду штете (“Службени гласник Републике Српске”, број 
49/20) у члану 2. испред ријечи: “извори” додаје се број: “1” 
у обостраној загради.

Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Право на средства за накнаду штете из члана 1. 

овог правилника имају прав на и физичка лица (у даљем 
тексту: власници животиња) са сједиштем, односно преби-
валиштем у Републици Српској, који посједују објекте у 
којима се обавља ветеринарска дјелатност на територији 
Републике Српске, и који испуњавају услове прописане 
овим правилником.”.

Члан 2.
У члану 3. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Ветеринарски инспектор подноси Министарству 

захтјев за формирање комисије за процјену штете, уз који 
доставља позитиван налаз и записник којим на имању 
утврђује испуњеност услова за остваривање права на нак-
наду штете, потписан од стране власника животиња, у 
складу са ставом 1. овог члана.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-395/21
20. маја 2021. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, 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 6, а у 
вези са чланом 34. став 1. тачка 1. Закона о библиотеч-
ко-информационој дјелатности (“Службени гласник Ре-
публике Српскe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрје-
шења директора ЈУ Народна библиотека Котор Варош,  
д о н о с и
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