
На основу чл. 14. и 45. став 2. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине и министарствима Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 11/00), а у складу са Одлуком о принципима вођења 

кадровске политике на руководећим мјестима у институцијама и тијелима Савјета министара Босне и 

Херцеговине, број 21/02 од 21. фебруара 2002. године, Савјет министара Босне и Херцеговине на 

сједници одржаној 14. марта 2002. године, донио је   

ОДЛУКУ   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА 

ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

( “Службени гласник БиХ”, број 10 од 24. 05. 2002. године )  

I   

У одлуци о оснивању Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

број 31/00) тачка IV мијења се и гласи:   

"IV   

Канцеларијом руководи директор и замјеник директора.   

Директору и замјенику директора у раду помаже секретар као руководни службеник.   

Директора, замјеника директора и секретара именује и разрјешава Савјет министара на период од 

четири године, с тим да на исту функцију могу бити именовани још једанпут.   

Директор, замјеник директора и секретар не могу бити из истог конститутивног народа.   

За директора и замјеника директора може се именовати лице које испуњава следеће услове:   

 да има високу стручну спрему ветеринарског смјера,   
 да има најмање пет година радног искуства у ветеринарској струци,   
 да има изражене организацијске способности,   
 да активно влада једним од свјетских језика,   
 да се посебно истиче у досадашњем раду.   

Након проведеног јавног конкурса, а на приједлог Кадровске комисије Савјета министара, директора, 

замјеника директора и секретара Канцеларије именује Савјет министара у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке."   

II   

У тачки V у трећем и четвртом реду, ријечи: "и замјеници директора", замјењују се ријечима: "замјеник 

директора и секретар".   

III   

Тачка VI мијења се и гласи:   

"VI   



Своја овлаштења директор, замјеник директора и секретар Канцеларије врше на основу Статута и 

других позитивних прописа.   

Статутом се ближе уређује начин одлучивања о битним питањима из надлежности Канцеларије и 

обавеза директора да у случају непостизања сагласности о битним питањима, обавијести Савјет 

министара који о томе заузима став.   

Директор, замјеник директора и секретар за свој рад одговорни су Савјету министара".   

IV   

У тачки VII у ставу 2. у првом реду ријечи: "и замјеници директора", замјењују се ријечима: "замјеник 

директора и секретар".   

V   

У тачки IX у ставу 1. иза алинеје 6. додају се нове алинеје 7., 8. и 9. које гласе:   

"-    координира представљање Босне и Херцеговине у међународним институцијама из области 

ветеринарства;   

-    праћење међународних прописа из области ветеринарства;   

-    међуентитетско усаглашавање прописа из области ветеринарства".   

VI   

Иза тачке X додају се нове тач. XI и XII које гласе:   

"XI   

Даном именовања директора, замјеника директора и секретара Канцеларије у складу са тачком I ове 

одлуке престаје функција директору и замјеницима директора Канцеларије именованим Одлуком о 

именовању директора и замјеника директора Канцеларије за ветеринарство БиХ ("Службени гласник 

БиХ", број 9/01) и исти се распоређују на друге послове у Канцеларији у складу са законом.   

XII   

Директор, замјеник директора и секретар Канцеларије дужни су у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке ускладити Статут, Правилник о унутрашњој организацији и друге акте Канцеларије са 

овом одлуком."   

VII   

У досадашњој тачки XI која постаје тачка XIII на крају текста тачка се брише и додају се ријечи: "и 

Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине".   

VIII  

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а објавиће се и у 

службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.   
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