
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ 
Трг Републике Српске бр, 1, телефон: 051/338-461, факс: 051/338-853, е-mail: mp@mp.vladars.net 

 

 

 

Број: 07.030-053-50-11/13 

Датум: 03.06.2013. год. 

 

На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 118/08) и члана 3. Закона о издавачкој дјелатности ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 46/04), те члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку вођења 

Регистра издавача ("Службени гласник Републике Српске", бр. 61/04), рјешавајући по 

захтјеву „Оикос институт" д.о.о. Бијељина, за упис у Регистар издавача, министар 

просвјете и културе доноси 

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о упису „Оикос институт" д.о.о. Бијељина, у Регистар издавача 

 

1. Одобрава се „Оикос институт" д.о.о. са сједиштем у Бијељини, Вука Караџића до 

броја 9, упис у Регистар издавача под редним бројем 383. 

2. Лице овлашћено за заступанье и представљање издавача - „Оикос институт" д.о.о. 

Бијељина, је Зоран Мастило. 

3. Издавач је основан Уговором ОПУ: 197/13 од 12.04.2013. године, уписан је у 

Окружном привредном суду Бијељина, рјешењем број, 059-0-Рег-13-000285 од 

08.05.2013, а почео је да се бави издавачком дјелатношћу 2013. године. 

4. Издавач ће се бавити издавањем часописа, периодичних публикација, књига, 

новина, рачунарских игара, осталог софтвера и осталом издавачком дјелатношћу. 

5. Издавач ће самофинансирати своју дјелатност. 

6. За обављање своје дјелатности издавач има сљедећи кадар: овлашћено лице, 

главног и одговорног уредник и остали стручни кадар по позиву. 

7. Рјешење ступа на снагу даном достављања издавачу. 



Образложење 

 

 

Овлашћено лице издавача - „Оикос институт" д.о.о. Бијељина, поднијело је захтјев 

Министарству просвјете и културе за упис у Регистар издавача. Подносилац 

захтјева је приложио сљедећа документа: 

 ,Оснивачки акт ـ

 ,Рјешење о регистрации ـ

 .Одлуку о именовању главног и одговорног уредника ـ

Како је утврђено да захтјев овлашћаног лица са приложеном документацијом 

испуњава услове који су предвиђени Законом о издавачкој дјелатности ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 46/04) за упис у Регистар издавача, министар 

просвјете и културе донио је рјешење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се покренути управни спор 

пред надлежним судом у Бањој Луци у року од 30 дана од дана достављања. 

 

 

 

 

Доставити;       МИНИСТАР 

-Издавачу 

-а/а        Горан Мутабџија 

 

 

 

 

 

 

 

 


