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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЈАКИМ АЛКОХОЛНИМ 

ПИЋИМА

Проглашавам Закон о јаким алкохолним пићима, који 
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петој 
сједници, одржаној 10. септембра 2015. године, а Вијеће 
народа 21. септембра 2015. године констатовало да усво-
јеним Законом о јаким алкохолним пићима није угрожен 
витални национални интерес ни једног конститутивног на-
рода у Републици Српској.

Број: 01-020-3085/15 Предсједник
22. септембра 2015. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ЈАКИМ АЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања
Члан 1.

Овим законом уређују се производња, квалитет, испи-
тивање квалитета, заштита географских ознака, деклари-
сање и друга питања од значаја за јака алкохолна пића.

Дефиниција јаких алкохолних пића
Члан 2.

(1) Јака алкохолна пића у смислу овог закона су пића 
намијењена људској употреби са специфичним сензорним 
својствима и минималним садржајем алкохола од 15% v/v.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, јаким алкохолним 
пићем сматра се и ликер од јаја код кога је минимални садр-
жај алкохола 14% v/v.

Значење израза
Члан 3.

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају 
сљедеће значење:

1) дестилат пољопривредног поријекла је алкохолна 
течност произведена дестилацијом преврелих пољопри-

вредних сировина која нема својства етил-алкохола или 
јаког алкохолног пића, али још задржава мирис и укус упо-
тријебљене сировине (ако се наводи сировина коришћена 
у производњи, дестилат мора бити произведен само од те 
сировине);

2) оригинално паковање је појединачно пуњење и затва-
рање у амбалажу и декларисање производа од произвођача 
на прописан начин, које се након отварања не може вратити 
у првобитно стање;

3) Регистар произвођача јаких алкохолних пића је база 
података о произвођачима јаких алкохолних пића, услови-
ма за производњу, производњи јаких алкохолних пића, као 
и о другим подацима, у складу са овим законом;

4) произвођач је правно лице и предузетник који се 
бави производњом јаких алкохолних пића и који је уписан 
у Регистар произвођача јаких алкохолних пића;

5) лице које производи јако алкохолно пиће, односно 
дестилат пољопривредног поријекла за властите потребе 
не сматра се произвођачем у смислу овог закона;

6) произвођачка спецификација је документ који доно-
си произвођач прије почетка производње јаких алкохолних 
пића и у складу са којом произвођач поступа у процесу 
производње;

7) етил-алкохол пољопривредног поријекла је алкохол 
добијен рафинацијом преврелих сировина пољопривред-
ног поријекла, а који испуњава основне захтјеве у погледу 
квалитета етил-алкохола пољопривредног поријекла про-
писане правилником;

8) редестилација је поновна дестилација дестилата 
пољопривредног поријекла, с циљем прочишћавања и по-
већања садржаја алкохола у дестилату;

9) ректификација је вишестепена узастопна дестилација 
са циљем добијања етил-алкохола што већег степена чистоће;

10) алкохолна ферментација је биохемијска трансфор-
мација угљених хидрата у алкохол (етил-алкохол);

11) одлежавање, дозријевање или старење је спро-
вођење природног процеса оплемењивања у дестилату, од-
носно јаком алкохолном пићу у одговарајућим посудама да 
би се побољшала сензорна својства готовог производа;

12) мацерација је технолошки поступак екстраховања 
састојака ароматичног биља, воћа или плодова у дестилату 
или етил-алкохолу на собној температури;

13) ароматизовање је коришћење арома у производњи 
јаких алкохолних пића, у складу са посебним прописом 
којим се прописују прехрамбени адитиви који се могу на-
лазити у храни;
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14) бојење је коришћење боја у производњи јаких ал-
кохолних пића, у складу са посебним прописом којим се 
прописују прехрамбени адитиви који се могу налазити у 
храни;

15) заслађивање је коришћење једног или више сље-
дећих производа у припреми јаких алкохолних пића:

1. полубијелог шећера, бијелог шећера, екстрабијелог 
шећера, декстрозе, фруктозе, глукозног сирупа, раствора 
шећера, раствора инвертног шећера, инвертног шећерног 
сирупа, у складу с прописима који уређују ову област,

2. ректификоване концентроване грожђане шире, кон-
центроване грожђане шире, свјеже грожђане шире,

3. прженог шећера, који је искључиво добијен контро-
лисаним загријавањем сахарозе без додатка база, неорган-
ских киселина или других хемијских додатака,

4. меда, у складу с прописима који уређују ову област,
5. сирупа рогача,
6. других природних угљенохидратних материја које 

имају исти ефекат као горенаведени производи;
16) мијешање је спајање два или више јаких алкохол-

них пића, међусобно или са другим пићима, ради добијања 
новог пића;

17) кљук (масуљ) је свјеже изгњечено воће или грожђе 
са петељком или без ње;

18) комина је остатак од пресовања свјежег воћа или 
грожђа, непреврела или преврела;

19) алкохолна јачина по запремини (у даљем тексту: % 
v/v) је однос запремине чистог алкохола присутног у про-
изводу при температури од 20 °C и укупне запремине про-
извода при истој температури, изражен у проценту;

20) декларисање (декларација) јесу сви описи и друге 
напомене, знаци, дизајн или робне марке на основу којих се 
јака алкохолна пића разликују, а који су наведени на једној 
посуди, укључујући и затварач, или на цедуљи прикаченој 
за посуду и омотачу који покрива грлић боце;

21) описивање подразумијева све изразе који се кори-
сте приликом декларисања, представљања и паковања, на 
документима који прате јако алкохолно пиће у транспорту, 
трговачкој документацији (нарочито у фактурама и отпрем-
ницама) и при његовом рекламирању;

22) представљање јесу изрази, слике, цртежи и слично 
који се користе на декларацији, паковању, посуди, боци и 
поклопцима, приликом рекламирања и промотивне про-
даје;

23) паковање је заштитни омотач (папир, све врсте 
облога, картон, сандук и слично) који се користи за једну 
или више посуда приликом транспорта и продаје и

24) сензорна својства су својства која се могу регистро-
вати чулима и ту прије свега спадају бистрина, боја, типич-
ност, мирис и укус.

ГЛАВА II
ПРОИЗВОДЊА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Начин производње
Члан 4.

Jака алкохолна пића производе се:
1) директно, нa jeдан од сљедећих начина или њиховом 

комбинацијом:
1. дестилацијом, са додавањем или без додавања арома, 

природно преврелих сировина пољопривредног поријекла,
2. мацерацијом или сличном обрадом биљног материја-

ла у етил-алкохолу, дестилату пољопривредног поријекла, 
односно јаком алкохолном пићу и

3. додавањем дозвољених арома, шећера или других 
заслађивача, других пољопривредних производа, односно 
пољопривредних прехрамбених производа у етил-алкохол, 
дестилат пољопривредног поријекла и/или јако алкохолно 
пиће;

2) мијешањем јаког алкохолног пића с једним или више:
1. јаких алкохолних пића,
2. етил-алкохолом пољопривредног поријекла или де-

стилатима пољопривредног поријекла,
3. других алкохолних пића и
4. пића.

Поријекло етил-алкохола
Члан 5.

(1) Етил-алкохол који се користи у производњи јаких 
алкохолних пића и свих њихових састојака обавезно је 
пољопривредног поријекла.

(2) Етил-алкохол који се користити за разблаживање 
или растварање боја, арома и других дозвољених адитива 
који се користе у производњи јаких алкохолних пића обаве-
зно је пољопривредног поријекла.

(3) Јака алкохолна пића и друга алкохолна пића која се 
користе у производњи јаких алкохолних пића не могу да 
садрже етил-алкохол синтетичког поријекла, нити други 
алкохол који није пољопривредног поријекла.

Врсте јаких алкохолних пића
Члан 6.

(1) Јака алкохолна пића, с обзиром на употријебљену 
сировину и технологију производње, могу бити:

1) ракије,
2) жестока алкохолна пића и
3) остала jaка алкохолна пића.
(2) У зависности од услова које испуњавају у погледу 

квалитета, ракије и жестока алкохолна пића разврстани су 
у категорије.

(3) Министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим се 
прописују категорије јаких алкохолних пића.

Ракије
Члан 7.

(1) Ракије се производе од дестилата пољопривредног 
поријекла добијеног од преврелог кљука, матичног сока, 
комине или пикеа воћа, грожђа, јестивих шумских плодо-
ва и других сировина пољопривредног поријекла и имају 
сачувана специфична сензорна својства која потичу од си-
ровине од које је ракија произведена.

(2) Производња ракије обухвата сљедеће технолошке 
поступке: припрему основне сировине, алкохолну фермен-
тацију, дестилацију, редестилацију, одлежавање, дозрије-
вање (старење), уједначавање, мијешање, финализацију, 
стабилизацију, пуњење и затварање у јединичну амбалажу, 
као и декларисање.

(3) У производњи ракије дозвољено је додавање кара-
мела искључиво ради подешавања боје, као и заслађивача 
искључиво ради употпуњавања коначног укуса, у складу са 
посебним прописом.

(4) У производњи ракије није дозвољено додавати етил-
алкохол, шећер, ароме и друге материје којима се могу по-
већати количина и мијењати природни састојци ракије.

(5) У просторијама у којима се производи ракија, чува 
сировина за производњу ракије и готов производ није до-
звољено држати сировине из става 4. овог члана.

Жестока алкохолна пића
Члан 8.

(1) Жестока алкохолна пића производе се од етил-алко-
хола, односно мијешањем етил-алкохола, ракије и дестила-
та пољопривредног поријекла, односно мијешањем жесто-
ких алкохолних пића, ракије и дестилата пољопривредног 
поријекла, додавањем заслађивача, боја, арома и других 
дозвољених адитива.

(2) Производња жестоких алкохолних пића обухвата 
сљедеће технолошке поступке: мијешање, бојење, арома-
тизовање, заслађивање, физичку стабилизацију, пуњење и 
затварање у јединичну амбалажу, као и декларисање.
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Остала јака алкохолна пића

Члан 9.
(1) Остала јака алкохолна пића производе се од 

пољопривредних сировина, односно прехрамбених про-
извода који се користе за људску потрошњу додавањем 
алкохола (етил-алкохола и дестилата пољопривредног по-
ријекла) и могу да садрже ароме, боје и заслађиваче.

(2) Производња осталих јаких алкохолних пића обухва-
та технолошке поступке из члана 8. став 2. овог закона.

Произвођачка спецификација
Члан 10.

(1) Јака алкохолна пића производе се по произвођачкој 
спецификацији коју доноси произвођач, односно обезбје-
ђује увозник од произвођача.

(2) Министар доноси правилник којим се прописује 
садржај произвођачке спецификације.

Услови за производњу
Члан 11.

(1) Дјелатност производње јаких алкохолних пића могу 
да обављају правна лица и предузетници који су уписани 
у Регистар произвођача јаких алкохолних пића (у даљем 
тексту: Регистар произвођача), који води Министарство по-
љопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство).

(2) Правно лице и предузетник из става 1. овог члана 
уписују се у Регистар произвођача ако испуњавају услове 
за производњу јаких алкохолних пића у погледу објеката, 
просторија, опреме, уређаја, као и у погледу стручног ка-
дра.

(3) Просторије у којима се производе јака алкохолна 
пића (у даљем тексту: погон) одвојене су од просторија 
за чување сировина, односно готовог производа (у даљем 
тексту: магацин), а погон за ракије од погона за жестока и 
остала јака алкохолнa пића.

(4) Процесом производње јаких алкохолних пића руко-
води стручно лице, одговарајуће стручне спреме и радног 
искуства.

(5) Министар доноси правилник којим се прописују 
услови за производњу јаких алкохолних пића у погледу 
објеката, просторија, опреме и уређаја и стручног кадра.

Утврђивање испуњености услова за производњу и 
упис у Регистар произвођача

Члан 12.
(1) Министарство утврђује испуњеност услова за про-

изводњу из члана 11. став 3. овог закона на писмени захтјев 
правног лица или предузетника.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана подноси се:
1) рјешење о регистрацији надлежног регистарског 

суда, односно рјешење о регистрацији предузетничке дје-
латности,

2) доказ о испуњености услова у погледу стручног ка-
дра,

3) уговор са овлашћеном лабораторијом о редовном 
испитивању квалитета јаких алкохолних пића и

4) доказ о уплаћеној административној такси за изда-
вање рјешења.

(3) Ако су испуњени прописани услови, министар до-
носи рјешење о испуњености услова за производњу јаких 
алкохолних пића и упису у Регистар произвођача.

(4) Министар доноси правилник којим се прописује 
садржај и образац захтјева из става 1. овог члана.

Садржај Регистра произвођача
Члан 13.

(1) Регистар произвођача садржи:
1) податке о произвођачу (назив, сједиште, адреса, ма-

тични број, порески идентификациони број),

2) податке о одговорном лицу за заступање произвођача 
и стручном лицу одговорном за производњу,

3) податке о условима за производњу (објектима, про-
сторијама, уређајима, опреми и друго) и

4) податке о производњи, промету и залихама по годи-
нама.

(2) Подаци из Регистра произвођача јавни су и чувају 
се трајно.

(3) Министар доноси правилник којим се прописују 
садржај и начин вођења Регистра произвођача и образац 
годишњег извјештаја о производњи, промету и залихама.

Брисање из Регистра произвођача
Члан 14.

(1) Произвођач се брише из Регистра произвођача ако:
1) донесе одлуку о престанку обављања дјелатности,
2) престане да испуњава услове за производњу јаког ал-

кохолног пића и
3) је правноснажном одлуком суда изречена забрана 

обављања дјелатности.
(2) Министар доноси рјешење о брисању из Регистра 

произвођача.

ГЛАВА III
КВАЛИТЕТ ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Квалитет јаких алкохолних пића
Члан 15.

(1) Јака алкохолна пића у погледу квалитета обавезно 
испуњавају услове прописане овим законом и прописима 
донесеним на основу њега.

(2) За квалитет јаких алкохолних пића одговоран је про-
извођач, односно увозник.

(3) Министар доноси правилник којим се прописује 
испуњеност услова у погледу квалитета јаких алкохолних 
пића.

Испитивање квалитета
Члан 16.

(1) Испитивању квалитета подлијежу сировине, дести-
лати пољопривредног поријекла и јака алкохолна пића у 
производњи, транспорту и промету.

(2) Прије стављања у промет јака алкохолна пића и де-
стилати пољопривредног поријекла подлијежу обавезном 
испитивању квалитета.

(3) Испитивањем квалитета утврђују се: испуњеност 
физичких, хемијских и сензорних својстава, усаглашеност 
и истовјетност квалитета са пратећом документацијом у 
промету, усаглашеност и истовјетност квалитета увозног 
јаког алкохолног пића и дестилата пољопривредног по-
ријекла са одговарајућим документом о квалитету државе 
извознице, усклађеност квалитета јаких алкохолних пића и 
дестилата пољопривредног поријекла са условима квалите-
та прописаним овим законом.

Овлашћена лабораторија
Члан 17.

(1) Испитивање квалитета јаких алкохолних пића и 
дестилата пољопривредног поријекла може да врши ла-
бораторија овлашћена од Министарства или акредитована 
лабораторија.

(2) У поступку добијања овлашћења лабораторија у 
којима се врши испитивање квалитета јаких алкохолних 
пића примјењују се прописи из области хране.

Неодговарајући квалитет у производњи
Члан 18.

(1) Када се приликом службене контроле утврди да се у 
производњи користи дестилат пољопривредног поријекла 
или јако алкохолно пиће који немају одговарајући, односно 
прописан квалитет, они се не могу даље користити у про-
изводњи.
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(2) Произвођач је дужан да доради или преради дести-
лат пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће за 
које се приликом службене контроле из става 1. овог члана 
утврди да немају одговарајући, односно прописан квали-
тет, али да је дорадом или прерадом такав квалитет могуће 
постићи.

Подрумска евиденција
Члан 19.

(1) Произвођач је дужан да води подрумску евиденцију 
која садржи податке о производњи, количини и квалитету 
сировина, односно дестилата пољопривредног поријекла и 
јаких алкохолних пића у производњи, као и да чува доку-
ментацију којом се потврђују одређени подаци.

(2) Подрумска евиденција и документација из става 1. 
овог члана чувају се за свако произведено јако алкохолно пиће 
најмање три године, рачунајући од дана у години у којој је 
продата посљедња количина одређеног јаког алкохолног пића.

(3) Подрумска евиденција води се у писаној или у елек-
тронској форми.

(4) Министар доноси правилник којим се прописују 
садржај и начин вођења подрумске евиденције.

Обиљежавање посуда
Члан 20.

(1) Произвођач је дужан да обиљежи сваку посуду у 
којој се налази дестилат пољопривредног поријекла и јако 
алкохолно пиће у ринфузном стању према намјени (за про-
изводњу, одлежавање, старење, чување и друго) и да на 
њему назначи алкохолну јачину по запремини.

(2) Произвођач је дужан да посебно обиљежи посуду 
са дестилатом пољопривредног поријекла и јаким алкохол-
ним пићем у ринфузном стању чији квалитет није у складу 
са прописаним квалитетом и да тачно наведе недостатке у 
односу на прописан квалитет.

(3) Министар доноси правилник којим се прописује на-
чин обиљежавања посуда са дестилатом пољопривредног 
поријекла и јаким алкохолним пићем у ринфузном стању.

Дозријевање јаког алкохолног пића
Члан 21.

(1) Обавеза је произвођача да обезбиједи дозријевање 
јаког алкохолног пића само на начин и под условима који су 
прописани овим законом и прописима донесеним на осно-
ву њега.

(2) Старост јаког алкохолног пића које је дозријевало 
одређује се према најмлађем улазном дестилату пољопри-
вредног поријекла.

Услужна дестилација
Члан 22.

(1) Произвођач може да врши услужну дестилацију 
преврелог кљука, односно редестилацију којом добија де-
стилат пољопривредног поријекла.

(2) Произвођач је дужан да евидентира у подрумској 
евиденцији количину преврелог кљука и добијеног дести-
лата пољопривредног поријекла из става 1. овог члана.

(3) За квалитет и здравствену исправност, односно бе-
збједност дестилата пољопривредног поријекла из става 1. 
овог члана одговоран је произвођач.

ГЛАВА IV
ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА

Географска ознака јаког алкохолног пића
Члан 23.

(1) Географска ознака јаког алкохолног пића (у даљем 
тексту: географска ознака) је ознака која идентификује јако 
алкохолно пиће поријеклом са територије Републике Срп-
ске (у даљем тексту: Република), региона или локалитета 
са те територије, при чему се одређени квалитет, углед или 
друге карактеристике јаког алкохолног пића могу приписа-
ти његовом географском поријеклу.

(2) Географска ознака која је регистрована, односно 
призната и уписана или евидентирана као право интелек-
туалне својине не може постати генерички назив.

(3) Назив jaког алкохолног пића који је постао генерич-
ки не може се регистровати као географска ознака.

(4) Назив jaког алкохолног пића који је постао генерич-
ки представља назив који је, и поред повезаности са мје-
стом или регијом у којој је јако алкохолно пиће првобитно 
произведено или стављено у промет, постао уобичајен на-
зив за јако алкохолно пиће.

Хомонимне географске ознаке
Члан 24.

Хомонимна географска ознака која испуњава прописа-
не услове може да се региструје, при чему се води рачуна о 
локалној и традиционалној употреби и могућем ризику од 
забуне, а нарочито да:

1) хомонимни назив који доводи у заблуду потрошача 
тако да вјерује да јако алкохолно пиће потиче са друге тери-
торије не може да се региструје, чак и ако је тај назив тачан 
у односу на стварно подручје, регион или мјесто поријекла 
производа и

2) може да се дозволи употреба регистрованих хомо-
нимних географских ознака само ако у пракси постоји јасна 
разлика између хомонима који је касније регистрован и већ 
регистрованог назива, при чему се води рачуна о правед-
ном односу према произвођачима, а да се потрошачи не 
доводе у заблуду.

Заштита географске ознаке
Члан 25.

Регистроване географске ознаке уживају правну зашти-
ту од:

1) сваке директне или индиректне комерцијалне упо-
требе за производе који нису обухваћени регистрацијом 
ако су ти производи упоредиви са јаким алкохолним пићем 
регистрованим са том географском ознаком или ако таква 
употреба регистроване географске ознаке искоришћава 
њен углед,

2) сваке погрешне употребе, имитације или подсјећања, 
чак и када је право поријекло производа наведено или од 
употребе географске ознаке у преводу или употребе заједно 
са изразима, као што су “налик”, “попут”, “као”, “типа”, “у 
стилу”, “произведено”, “арома” или сличним појмовима,

3) употребе лажних и обмањујућих података или по-
датака који доводе у заблуду потрошача у погледу извор-
ности, поријекла, природе или битних особина при опису, 
представљању или декларисању производа, чиме се стиче 
погрешан утисак о његовом поријеклу и

4) било којих других поступака којима се потрошач до-
води у заблуду о правом поријеклу производа.

Однос између жига и географске ознаке
Члан 26.

(1) Жиг који садржи или се састоји од регистроване 
географске ознаке не може да се региструје ако би се упо-
требом таквог жига нарушила правна заштита регистрова-
не географске ознаке на неки од начина из члана 25. овог 
закона.

(2) Жиг који је регистрован, али се њиме нарушава 
правна заштита регистроване географске ознаке на неки 
од начина из члана 25. овог закона, може да се прогласи 
ништавним у складу са прописима који уређују ту област.

(3) Жиг чијом се употребом нарушава правна зашти-
та регистроване географске ознаке на неки од начина из 
члана 25. овог закона, а који је регистрован на територији 
Републике у складу са прописима који уређују ту област, 
прије него што је регистрована географска ознака у складу 
са одредбама овог закона, може се и даље употребљавати 
под условом да не постоји основ за његово поништавање 
или опозив, односно престанак важења жига у посебним 
случајевима, у складу са прописима који уређују ту област.
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(4) Географска ознака не може да се региструје ако се, 

имајући у виду углед, реноме и период током којег је жиг 
коришћен, регистрацијом географске ознаке потрошач до-
води у заблуду о правом идентитету производа.

Регистрација географске ознаке
Члан 27.

Географска ознака региструје се у Регистaр географ-
ских ознака и овлашћених корисника географске ознаке 
јаких алкохолних пића (у даљем тексту: Регистар географ-
ских ознака) и ужива правну заштиту у Републици.

Захтјев за регистрацију географске ознаке
Члан 28.

(1) Регистрација географске ознаке покреће се на зах-
тјев произвођача, односно групе произвођача који се под-
носи Министарству.

(2) Захтјев за регистрацију географске ознаке (у даљем 
тексту: захтјев) може да се односи само на једну географску 
ознаку и само на једну врсту јаког алкохолног пића.

(3) Захтјев садржи податке о подносиоцу захтјева (на-
зив односно име, сједиште, односно адреса и матични 
број), а ако захтjев подноси група произвођача - податке о 
сваком појединачном члану групе.

(4) Произвођач може поднијети захтјев ако:
1) је у вријеме подношења тог захтјева једини про-

извођач јаког алкохолног пића за који захтијева географску 
ознаку у одређеном подручју,

2) једини користи традиционалне и непромјењиве ло-
калне поступке и

3) географско подручје има особине које се знатно ра-
зликују од особина сусједних подручја или ако се особине 
пића разликују.

(5) Уз захтјев се подноси:
1) техничка документација,
2) доказ да је јако алкохолно пиће усклађено са главним 

спецификацијама техничке документације за то јако алко-
холно пиће (физичко-хемијска анализа овлашћене лабора-
торије) које није старије од годину дана,

3) доказ o вези између географског подручја и јаког 
алкохолног пића, односно доказ о производњи јаког алко-
холног пића на географском подручју које је истакнуто у 
називу и

4) доказ о уплаћеној административној такси.
(6) Министар доноси правилник којим се прописује 

образац и садржај захтјева, садржај техничке и друге по-
требне документације за упис у Регистар географских озна-
ка.

Комисија за регистрацију јаких алкохолних пића са 
географском ознаком

Члан 29.
(1) Поступак испитивања захтјева из члана 28. овог за-

кона спроводи Комисија за регистрацију јаких алкохолних 
пића са географском ознаком (у даљем тексту: Комисија), 
коју рјешењем именује министар.

(2) Комисија из става 1. овог члана има најмање пет чла-
нова и замјенике чланова, који се бирају из реда стручњака 
из области које су релевантне за производњу и промет јаких 
алкохолних пића, а предсједник Kомисије је члан из реда 
запослених Министарства.

(3) Министар доноси правилник којим се прописује 
садржај и начин рада Kомисије, услове које су обавезни да 
испуњавају чланови Комисије, као и начин извјештавања 
о раду.

(4) Трошкове рада Kомисије сноси подносилац захтје-
ва, а врсту и висину трошкова из става 3. овог члана, као и 
начин наплате утврђује Влада одлуком, на приједлог Ми-
нистарства.

Поступак по захтјеву
Члан 30.

(1) Комисија је обавезна да захтјев ријеши у року од три 
мјесеца од дана пријема потпуног захтјева.

(2) Захтјев за који Комисија утврди да је основан и 
потпун објављује се на интернет страници Министарства.

(3) Сваки заинтересовани произвођач који има прав-
ни интерес и који је уписан у Регистар произвођача може 
Министарству поднијети приговор на захтјев, у року од 30 
дана од дана објављивања захтјева из става 2. овог члана.

(4) Након истека рока од 30 дана од дана објављивања 
захтјева из става 2. овог члана, Комисија у приједлогу за 
усвајање или одбијање захтјева образлаже и оправданост 
евентуалних приговора из става 3. овог члана.

(5) На основу приједлога Комисије, министар доноси 
рјешење о упису у Регистар географских ознака које је 
коначно.

Регистар географских ознака
Члан 31.

(1) По коначности рјешења о регистрацији географске 
ознаке, ова географска ознака региструје се у Регистру гео-
графских ознака који води Министарство.

(2) Овлашћени корисник регистроване географске 
ознаке (у даљем тексту: овлашћени корисник) дужан је да 
пријави Министарству сваку промјену података који се од-
носе на његов статус, промјену облика организовања и дру-
гих података који се уписују у Регистар, у року од 30 дана 
од дана настале промјене.

(3) Подаци из Регистра географских ознака су јавни и 
чувају се трајно.

(4) Министар доноси правилник којим се прописује 
садржај и начин вођења Регистра географских ознака.

Право употребе регистроване географске ознаке
Члан 32.

(1) Право употребе регистроване географске ознаке 
могу да имају:

1) произвођач, односно удружење произвођача, подно-
сиоци захтјева и

2) други произвођачи, односно удружења произвођача 
који јако алкохолно пиће производе у свему у складу са 
техничком документацијом која је поднесена у поступку за 
регистрацију географске ознаке.

(2) Произвођач, односно удружење произвођача из ста-
ва 1. овог члана регистровану географску ознаку могу да 
употребљавају само када се као овлашћени корисник упи-
ше у Регистар географских ознака.

(3) Произвођач из става 1. тачка 1) овог члана уписује се 
у Регистар географских ознака као овлашћени корисник, на 
основу коначног рјешења о признавању географске ознаке.

(4) Произвођач из става 1. тачка 2) овог члана уписује се 
у Регистар географских ознака као овлашћени корисник, на 
основу коначног рјешења о признавању права на употребу 
регистроване географске ознаке.

Брисање овлашћених корисника из 
Регистра географских ознака

Члан 33.
Овлашћени корисник брише се из Регистра географ-

ских ознака:
1) на захтјев овлашћеног корисника,
2) ако престане да испуњава услове за производњу јаког 

алкохолног пића, односно ако престане да постоји произво-
ђач који је уписан као овлашћени корисник.

Право употребе регистроване ознаке
Члан 34.

(1) Поступак за признавањe права на употребу реги-
строване географске ознаке покреће се на захтјев про-
извођача, односно удружења произвођача.
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(2) Министар доноси правилник којим се прописује 
садржај захтјева за право употребе регистроване географ-
ске ознаке.

(3) Подносилац захтјева сноси трошкове поступка изда-
вања рјешења о праву употребе регистроване ознаке.

Поступак по захтјеву
Члан 35.

(1) Поступак испитивања захтјева за признавање права 
употребе регистроване географске ознаке спроводи Коми-
сија из члана 29. овог закона.

(2) Ако је захтјев за признавање права употребе реги-
строване географске ознаке основан и потпун, министар 
доноси рјешење о признавању права на употребу регистро-
ване географске ознаке.

(3) По коначности рјешења о признавању права на упо-
требу регистроване географске ознаке у Регистар географских 
ознака уписују се подаци о новом овлашћеном кориснику.

Стављање у промет јаког алкохолног пића са 
географском ознаком

Члан 36.
(1) На основу извјештаја овлашћене лабораторије и 

захтјева за стављање у промет јаког алкохолног пића са 
географском ознаком, који подноси овлашћени корисник, 
министар доноси рјешење о стављању у промет одређене 
количине јаког алкохолног пића са географском ознаком за 
одређену производну годину.

(2) Захтјев из става 1. овог члана овлашћени корисник 
дужан је да поднесе Министарству најкасније до 30. новем-
бра текуће године за наредну годину.

(3) Трошкове издавања рјешења из става 1. овог члана 
сноси подносилац захтјева.

(4) Министар доноси правилник којим се прописује 
образац и садржај захтјева из става 1. овог члана.

Садржај и обим права овлашћеног корисника
Члан 37.

(1) Овлашћени корисник има право да регистровану 
географску ознаку употребљава искључиво на јаком ал-
кохолном пићу на које се регистрована географска ознака 
односи, као и да такво пиће означи ријечима “контролисана 
географска ознака”.

(2) Регистрована географска ознака може да се упо-
требљава на начин из става 1. овог члана при декларисању, 
описивању и представљању јаког алкохолног пића са гео-
графском ознаком.

(3) Право употребе регистроване географске ознаке на 
начин из ст. 1. и 2. овог члана односи се само на ону коли-
чину јаког алкохолног пића која је одређена у рјешењу из 
члана 36. став 1. овог закона.

ГЛАВА V
ДЕКЛАРИСАЊЕ

Очување квалитета
Члан 38.

(1) Јако алкохолно пиће, прије стављања у промет, пуни 
се и затвара, односно пакује у оригинално паковање које 
том производу обезбјеђује очување квалитета.

(2) Јако алкохолно пиће може се држати и паковати ради 
стављања у промет искључиво у посудама чији затварачи 
или фолија не садрже олово.

Оригинално паковање и препакивање
Члан 39.

(1) Само произвођач може да врши пуњење у оригинал-
но паковање јаког алкохолног пића које је произвео, а де-
кларисање може да врши произвођач који је јако алкохолно 
пиће произвео или његов увозник.

(2) Забрањено је отварати оригинално паковање јаког 
алкохолног пића другог произвођача и пиће пунити у другу 
амбалажу, односно друго оригинално паковање и такво јако 

алкохолно пиће накнадно декларисати, односно користити 
декларације другог произвођача.

Декларисање, описивање и представљање
Члан 40.

(1) Јака алкохолна пића декларишу се, односно описују 
и представљају у складу са овим законом, прописима доне-
сеним на основу њега и посебним прописима који уређују 
ову област.

(2) Декларација је обавезно лако уочљива, јасна и читка.
(3) Подаци који се користе на декларацији, као и за опи-

сивање и представљање јаког алкохолног пића су на једном 
од језика и писама који су у службеној употреби у Репу-
блици, тако да потрошач може да разумије сваку поједину 
информацију.

(4) Дозвољено је вишејезично декларисање које није у 
супротности са подацима написаним на једном од службе-
них језика који су употреби у Републици.

(5) На декларацији јаког алкохолног пића, односно при 
његовом описивању и представљању може да се наведе пе-
риод дозријевања само ако је то пиће дозријевало на про-
писан начин, односно ако се период дозријевања који се 
наводи односи на најмлађу алкохолну компоненту.

(6) Министар доноси правилник којим се прописује 
начин декларисања, описивања и представљања јаких ал-
кохолних пића.

Декларација јаких алкохолних пића са 
географском ознаком

Члан 41.
(1) На јаким алкохолним пићима са географском озна-

ком обавезно се на декларацији наводи број рјешења којим 
се дозвољава стављање у промет одређене количине јаког 
алкохолног пића са географском ознаком за одређену про-
изводну годину.

(2) Регистрована географска ознака јаког алкохолног 
пића се не може преводити приликом декларисања, описи-
вања и представљања.

Услови за стављање у промет
Члан 42.

(1) Само јака алкохолна пића која испуњавају услове у 
погледу квалитета и безбједности у складу са овим законом 
и прописима донесеним на основу њега и која су у ориги-
налном паковању могу да се ставе у промет за непосредну 
људску потрошњу.

(2) Јака алкохолна пића и дестилате пољопривредног 
поријекла у ринфузном стању може да продаје само про-
извођач другом произвођачу.

Обавезна документација у промету и транспорту
Члан 43.

(1) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног по-
ријекла у промету прати извјештај о испитивању квалитета 
и отпремница са подацима о власнику, количини у литрима 
и алкохолну јачину по запремини, као и подацима о нази-
ву и сједишту купца, одредишту испоруке и регистарској 
ознаци превозног средства.

(2) Не сматра се прометом транспорт јаког алкохолног 
пића и дестилата пољопривредног поријекла ако транспорт 
врши власник, односно произвођач за властите потребе.

(3) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног 
поријекла из става 2. овог члана у транспорту прати извје-
штај о испитивању квалитета и отпремница са подацима о 
власнику, количини у литрима и алкохолну јачину по запре-
мини, одредишту испоруке и регистарској ознаци прево-
зног средства.

Квалитет у промету
Члан 44.

(1) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног 
поријекла у транспорту, складишту и продаји обавезно се 
држе на начин који обезбјеђује очување њиховог квалитета.
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(2) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног по-

ријекла који је у Републику увезен ради даље производње, 
односно продаје, обавезно у погледу квалитета и деклари-
сања испуњавају услове прописане овим законом и пропи-
сима донесеним на основу њега и прате их одговарајући 
документи о квалитету државе извознице.

(3) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног 
поријекла који су намијењени извозу обавезно испуњавају 
услове квалитета прописане овим законом и прописима до-
несеним на основу њега.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, јако алкохолно пиће 
и дестилат пољопривредног поријекла могу да се извозе 
иако не испуњавају све услове квалитета прописане овим 
законом ако закон земље увознице захтијева другачији ква-
литет, на основу уговореног и дефинисаног квалитета са 
купцем и уз сагласност Министарства.

Обавезе увозника јаких алкохолних пића
Члан 45.

(1) Увозник који намјерава да увезено јако алкохолно 
пиће стави у промет дужан је да прије царињења сваку по-
шиљку јаког алкохолног пића пријави надлежном инспек-
тору за преглед, ради утврђивања безбједности и квалитета.

(2) Ако се лабораторијским испитивањем утврди да по-
шиљка не одговара прописаним условима безбједности и 
квалитета, увозник поступа у складу са рјешењем надле-
жног инспектора.

Забране
Члан 46.

(1) Забрањено је правном лицу и предузетнику да на 
пијаци, угоститељском и продајном објекту, као и на сајму 
излаже, услужује и продаје јака алкохолна пића у ринфу-
зном стању.

(2) Забрањено је лицу које производи јако алкохолно 
пиће, односно дестилат пољопривредног поријекла за вла-
стите потребе, тј. лицу које није произвођач у смислу овог 
закона да на пијаци, угоститељском и продајном објекту, 
као и на сајму излаже, услужује и продаје јака алкохолна 
пића у ринфузном стању.

ГЛАВА VI
НАДЗОР

Управни и инспекцијски надзор
Члан 47.

(1) Управни надзор над примјеном овог закона и пропи-
са донесених на основу њега врши Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и 
прописа донeсених на основу њега врши Републичка упра-
ва за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат), 
посредством надлежних пољопривредних инспектора и 
пољопривредних инспектора у саставу јединица локалне 
самоуправе.

(3) Поред инспектора из става 2. овог члана, инспек-
цијски надзор над примјеном овог закона и прописа до-
несених на основу њега, а који је у вези са стављањем у 
промет и увозом оригинално запакованог јаког алкохолног 
пића врше инспектори за храну Инспектората, односно ин-
спектори за храну у саставу јединица локалне самоуправе.

Послови инспекцијског надзора
Члан 48.

(1) У вршењу послова инспекцијског надзора, надле-
жни инспектор има право и обавезу да утврђује и провје-
рава:

1) поријекло етил-алкохола који се користи у производ-
њи јаких алкохолних пића,

2) да ли се у просторијама у којима се производи ракија 
чува сировина за производњу ракије или готов производ, 
држе сировине које није дозвољено додавати у производњи 
ракије,

3) да ли се јака алкохолна пића производе у складу са 
произвођачком спецификацијом,

4) испуњеност услова за производњу јаких алкохолних 
пића у складу са овим законом,

5) да ли јака алкохолна пића у погледу квалитета испу-
њавају услове одређене овим законом и прописима донесе-
ним на основу њега,

6) да ли се у производњи користи дестилат пољопри-
вредног поријекла или јако алкохолно пиће које нема од-
говарајући, односно прописани квалитет, односно да ли је 
дорадом или прерадом могуће постићи одговарајући, од-
носно прописани квалитет, као и да ли је произвођач дора-
дио или прерадио дестилат пољопривредног поријекла или 
јако алкохолно пиће неодговарајућег, односно непрописног 
квалитета,

7) да ли произвођач води подрумску евиденцију у скла-
ду са овим законом и прописом донесеним на основу њега 
и да ли ту евиденцију и пратећу документацију чува у скла-
ду са овим законом,

8) да ли је произвођач обиљежио судове у којима се на-
лазе дестилати пољопривредног поријекла и јака алкохолна 
пића у ринфузном стању у складу са овим законом и пропи-
сом донесеним на основу њега,

9) начин и услове старења јаких алкохолних пића,
10) да ли произвођач евидентира у подрумској евиден-

цији количину преврелог кљука и дестилата пољопривред-
ног поријекла када врши услужну дестилацију,

11) да ли је јако алкохолно пиће са регистрованом ге-
ографском ознаком у свему у складу са техничком доку-
ментацијом која је поднесена при регистрацији географске 
ознаке,

12) да ли је регистрована географска ознака заштићена 
од свих злоупотреба, као и начин употребе регистрованог 
жига, односно да ли се употребом регистрованог жига на-
рушава правна заштита регистроване географске ознаке на 
неки од начина из члана 25. овог закона,

13) да ли је географска ознака регистрована, односно 
да ли је регистрована у Регистру географских ознака, од-
носно може ли да се употребљава и ужива правну заштиту 
у Републици,

14) да ли је овлашћени корисник пријавио сваку промје-
ну података који се односе на њега, у складу са овим зако-
ном,

15) да ли је произвођач јаког алкохолног пића са гео-
графском ознаком уписан у Регистар географских ознака 
као овлашћени корисник,

16) да ли овлашћени корисник употребљава регистро-
вану географску ознаку по обиму и садржају у складу са 
овим законом, односно да ли регистровану географску 
ознаку употребљава на јаком алкохолном пићу на које се 
регистрована географска ознака односи и да ли такво пиће 
означава ријечима “контролисана географска ознака”, као и 
да ли та права употребљава на прописан начин при декла-
рисању, описивању и представљању јаког алкохолног пића 
са географском ознаком, односно само за ону количину ја-
ког алкохолног пића која је одређена у рјешењу из члана 
36. став 1. овог закона, као и да ли други произвођачи као 
овлашћени корисници незаконито употребљавају регистро-
вану географску ознаку,

17) квалитет сировина, дестилата пољопривредног по-
ријекла и јаких алкохолних пића у производњи, транспорту 
и промету,

18) да ли је произвођач прије стављања у промет извр-
шио испитивање квалитета јаког алкохолног пића и дести-
лата пољопривредног поријекла,

19) да ли је квалитет јаког алкохолног пића у промету 
усаглашен са декларацијом, односно пратећом документа-
цијом или одговарајућим документом о квалитету државе 
извознице, односно са условима квалитета прописаним 
овим законом,
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20) да ли се јако алкохолно пиће у промету налази у 
оригиналном паковању и у посудама чији затварачи или 
фолија не садрже олово,

21) ко врши пуњење и декларисање, као и да ли се де-
кларисање, описивање и представљање јаког алкохолног 
пића, односно јаког алкохолног пића са географском озна-
ком врши на прописан начин,

22) да ли је извршено препакивање оригиналног пако-
вања другог произвођача и накнадно декларисање, односно 
да ли се користи декларација другог произвођача,

23) да ли јака алкохолна пића и дестилати пољопри-
вредног поријекла испуњавају услове за стављање у промет 
прописане овим законом и прописима донесеним на основу 
њега, односно да ли испуњавају услове у погледу квалитета 
и безбједности и да ли су у оригиналном паковању, као и ко 
продаје и купује јака алкохолна пића и дестилате пољопри-
вредног поријекла у ринфузном стању,

24) да ли јака алкохолна пића и дестилате пољопривред-
ног поријекла у промету и транспорту прате прописани до-
кументи и да ли ти документи имају прописан садржај,

25) да ли се јака алкохолна пића и дестилати пољопри-
вредног поријекла у транспорту, складишту и продаји држе 
на начин који обезбјеђује очување њиховог квалитета,

26) да ли јака алкохолна пића и дестилати пољопри-
вредног поријекла који се у Републику увозе ради даље 
производње, односно продаје по квалитету и декларисању 
испуњавају услове прописане овим законом и прописима 
донесеним на основу њега и да ли их прате одговарајући 
документи о квалитету државе извознице,

27) да ли јака алкохолна пића и дестилати пољопри-
вредног поријекла намијењени извозу испуњавају услове 
квалитета прописане овим законом и прописима донесе-
ним на основу њега,

28) да ли се на пијаци, угоститељском и продајном 
објекту и сајму излажу, услужују и продају јака алкохолна 
пића у ринфузном стању,

29) да ли се излажу, услужују и продају јака алкохолна 
пића и дестилати пољопривредног поријекла које лице пра-
ви за властите потребе и

30) извршавање мјера изречених у складу са овим за-
коном.

(2) У вршењу послова надлежни инспектор може да 
узима узорке дестилата пољопривредног поријекла и јаких 
алкохолних пића без накнаде ради испитивања и утврђи-
вања квалитета.

Овлашћења надлежног инспектора
Члан 49.

(1) У вршењу послова из члана 48. став 1. овог зако-
на надлежни инспектор, поред мјера прописаних законом 
којим се уређује област инспекција, може и да:

1) забрани производњу јаког алкохолног пића, ако за то 
нису испуњени прописани услови за производњу, односно 
ако се производња обавља без доказа о испуњености про-
писаних услова,

2) забрани производњу јаког алкохолног пића у чијој 
производњи се користи етил-алкохол који није пољопри-
вредног поријекла или јако алкохолно пиће које садржи ал-
кохол синтетичког поријекла,

3) забрани производњу ракије ако се у просторијама у 
којима се производи ракија чува сировина за производњу 
ракије или готов производ затекну сировине које није до-
звољено користити у производњи ракије, у складу са овим 
законом, односно да одузме такву ракију и сировине које су 
коришћене у њиховој производњи,

4) забрани производњу јаког алкохолног пића ако је 
приликом контроле у производњи утврђено да дестилат 
пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће немају 
одговарајући, односно прописан квалитет, односно одуз-
ме дестилат пољопривредног поријекла или јако алкохол-
но пиће када је њиховом прерадом или дорадом немогуће 

постићи одговарајући, односно прописан квалитет или 
нареди да се доради или преради дестилат пољопривред-
ног поријекла или јако алкохолно пиће, ако се на тај начин 
може постићи одговарајући, односно прописан квалитет,

5) забрани промет јаког алкохолног пића и дестилата 
пољопривредног поријекла чији квалитет, начин деклари-
сања, описивања, држања, паковања ради стављања у про-
мет и представљања није у складу са овим законом, про-
писима донесеним на основу њега и посебним прописима 
који уређују ову област,

6) забрани производњу или промет јаког алкохолног 
пића са регистрованом географском ознаком које није у 
складу са техничком документацијом, која је поднесена 
при регистрацији географске ознаке,

7) одузме јако алкохолно пиће са географском ознаком 
чија географска ознака није регистрована,

8) одузме јако алкохолно пиће са географском ознаком 
чији произвођач није уписан у Регистар географских озна-
ка као овлашћени корисник,

9) одузме сву количину јаког алкохолног пића са гео-
графском ознаком коју затекне у производњи и промету 
преко количине која је дозвољена рјешењем о стављању 
у промет јаког алкохолног пића са географском ознаком за 
одређену производну годину,

10) одузме јако алкохолно пиће у ринфузном стању које 
се излаже и продаје на пијацама, угоститељским и продај-
ним објектима и сајмовима,

11) одузме јако алкохолно пиће и дестилат пољопри-
вредног поријекла од лица које их је направило за властите 
потребе, а излаже их, услужује и продаје другим лицима,

12) забрани промет јаког алкохолног пића и дестилата 
пољопривредног поријекла за које прије стављања у про-
мет овлашћена лабораторија није извршила испитивање 
квалитета,

13) одузме дестилат пољопривредног поријекла и јако 
алкохолно пиће ако се налазе у промету супротно одредба-
ма овог закона, односно ако их није произвео произвођач 
или ако се продавац неовлашћено бави њиховим прометом, 
излаже ради продаје, нуди и слично, као и одузме превозно 
средство, односно судове у којима се превозе, односно чу-
вају такав дестилат и јако алкохолно пиће,

14) обавијести други орган, ако постоје разлози за пре-
дузимање мјера за које је тај орган надлежан,

15) поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка 
или кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и 
прописа донесених на основу њега,

16) забрани стављање у промет увезеног јаког алкохол-
ног пића које не одговара условима безбједности, односно 
квалитета,

17) нареди враћање пошиљке која не одговара прописа-
ним условима пошиљаоцу, односно уништавање ако се не 
може вратити пошиљаоцу,

18) одобри промјену намјене пошиљке, односно пре-
раду ако је очигледно да се пошиљка одговарајућим тех-
нолошким поступком може довести у стање безбједно за 
употребу и

19) нареди друге мјере и предузме друге радње, у скла-
ду са овим законом.

(2) Мјере из става 1. т. 1) до 13) и т. 16) до 19) овог члана 
налажу се рјешењем надлежног инспектора.

(3) Надлежни инспектор по коначности рјешења о оду-
зимању јаког алкохолног пића и дестилата пољопривредног 
поријекла поступа у складу са прописима којима се уређује 
начин ускладиштења, чувања и располагања робом одузе-
том у поступку инспекцијског надзора.

(4) У случају одузимања дестилата пољопривредног 
поријекла, јаког алкохолног пића, превозног средства и по-
суда надлежни инспектор доноси рјешење о одузимању у 
року од три дана од дана њиховог одузимања.
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Трошкови дораде и прераде, као и трошкови због 

одузимања, чувања и уништавања
Члан 50.

(1) Трошкови дораде и прераде који настану због посту-
пања по налогу инспектора из члана 18. став 2. овог закона 
падају на терет произвођача.

(2) Трошкови који настану због одузимања, чувања и 
уништавања јаких алкохолних пића, дестилата пољопри-
вредног поријекла, превозног средства и посуда падају на 
терет лица од којих су они одузети.

(3) Jака алкохолна пића и дестилати пољопривредног 
поријекла одузети у инспекцијском надзору могу се стави-
ти у даљи промет или употребу у складу са прописима који-
ма се уређује начин ускладиштења, чувања и располагања 
робом одузетом у поступку инспекцијског надзора.

ГЛАВА VII
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји
Члан 51.

(1) Новчаном казном од 5.000 KM до 15.000 КМ казни-
ће се за прекршај правно лице ако:

1) користи етил-алкохол који није пољопривредног 
поријекла, односно алкохол синтетичког поријекла у про-
изводњи јаких алкохолних пића (члан 5),

2) у производњи ракије додаје етил-алкохол, шећер, 
ароме и друге материје којима се могу повећати количина и 
мијењати природни састојци ракије (члан 7. став 4),

3) држи сировине које није дозвољено додавати у про-
изводњи ракије у просторијама у којима се производи ра-
кија, чува сировина за производњу ракије и готов производ 
(члан 7. став 5),

4) обавља производњу јаких алкохолних пића, а није 
уписано у Регистар произвођача (члан 11. став 1),

5) се бави производњом јаких алкохолних пића, а нема 
одвојене просторије за производњу од просторија за чување 
сировина, односно готовог производа (члан 11. став 3),

6) се бави производњом јаких алкохолних пића, а нема 
лице за руковођење пословима производње које у погледу 
стручности испуњава прописане услове (члан 11. став 4),

7) произведе или увезе јако алкохолно пиће чији квали-
тет није у складу са овим законом и прописима донесеним 
на основу њега (члан 15. ст. 1. и 2),

8) у производњи користи дестилат пољопривредног по-
ријекла или јако алкохолно пиће који немају одговарајући, 
односно прописан квалитет (члан 18. став 1),

9) не поступи по налогу надлежног инспектора, од-
носно не доради или не преради дестилат пољопривредног 
поријекла или јако алкохолно пиће за које је приликом слу-
жбене контроле утврђено да немају одговарајући, односно 
прописан квалитет (члан 18. став 2),

10) јако алкохолно пиће не дозријева на начин и под 
условима који су прописани у складу са овим законом и 
прописима донесеним на основу њега, односно под контро-
лом Министарства (члан 21. став 1),

11) регистровану географску ознаку употребљава за 
производе који нису обухваћени регистрацијом, ако упо-
требoм регистроване географске ознаке искоришћава њен 
углед, ако погрешно употребљава, имитира или на други 
начин злоупотребљава регистровану географску ознаку 
(члан 25),

12) употребом регистрованог жига нарушава правну за-
штиту регистроване географске ознаке на неки од начина 
из члана 26. овог закона, а постоје разлози за поништавање 
или опозив, односно престанак жига у посебним случаје-
вима, у складу са прописима којима се регулише ова област 
(члан 26. став 3),

13) употребљава географску ознаку која није регистро-
вана, односно није регистрована у Регистру географских 
ознака (члан 27),

14) јако алкохолно пиће са географском ознаком које 
производи или које је ставио у промет није произведено у 
свему у складу са техничком документацијом, поднесеном 
уз захтјев из члана 28. овог закона,

15) употребљава регистровану географску ознаку, а 
није уписан у Регистар географских ознака као овлашћени 
корисник (члан 32. став 2),

16) прије стављања у промет јаког алкохолног пића и 
дестилата пољопривредног поријекла није обавио њихово 
испитивање квалитета (члан 16. став 2),

17) као овлашћени корисник употребљава регистро-
вану географску ознаку на јаком алкохолном пићу на које 
се географска ознака не односи или ријечима “контроли-
сана географска ознака” означава јако алкохолно пиће за 
које географска ознака није регистрована, односно упо-
требљава регистровану географску ознаку при деклари-
сању, описивању и представљању јаког алкохолног пића за 
које географска ознака није регистрована, односно ако као 
произвођач употребљава на наведени начин регистровану 
географску ознаку, а није овлашћени корисник те регистро-
ване географске ознаке (члан 37. ст. 1. и 2),

18) као овлашћени корисник употребљава регистровану 
географску ознаку на већим количинама јаког алкохолног 
пића од количина прописаних рјешењем у члану 36. став 1. 
овог закона, којим се дозвољава стављање у промет одређе-
не количине јаког алкохолног пића са географском ознаком 
за одређену производну годину,

19) јако алкохолно пиће држи и пакује ради стављања у 
промет у посудама чији затварачи или фолија садрже олово 
(члан 38. став 2),

20) врши пуњење у оригинално паковање, а није про-
извођач тог јаког алкохолног пића или декларисање, а није 
произвођач или увозник тог јаког алкохолног пића (члан 39. 
став 1),

21) врши препакивање оригиналног паковања јаког ал-
кохолног пића и накнадно декларисање, односно користи 
декларацију другог произвођача (члан 39. став 2),

22) декларише, описује и представља јако алкохолно 
пиће на начин који није у складу са овим законом, прописи-
ма донесеним на основу њега и посебним прописима који 
уређују ову област (члан 40. став 1),

23) без обзира на то што јако алкохолно пиће није до-
зријевало на прописан начин, на декларацији, односно при 
описивању и представљању наведе да је јако алкохолно 
пиће дозријевало или да је дозријевало дуже од стварног 
периода дозријевања (члан 40. став 5),

24) стави у промет јако алкохолно пиће које није у ори-
гиналном паковању или које не испуњава услове у погледу 
квалитета и безбједности у складу са овим законом и про-
писима донесеним на основу њега (члан 42. став 1),

25) продаје јака алкохолна пића и дестилате пољопри-
вредног поријекла у ринфузном стању лицу које није про-
извођач или ако јака алкохолна пића и дестилате пољопри-
вредног поријекла у ринфузном стању купује од лица које 
није произвођач (члан 42. став 2),

26) јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног по-
ријекла које је увезао у погледу квалитета и декларисања не 
испуњавају услове прописане овим законом и прописима 
донесеним на основу њега или их не прате одговарајући 
документи о квалитету државе извознице (члан 44. став 2),

27) стави у промет увезено јако алкохолно пиће које не 
испуњава прописане услове (члан 45),

28) на пијаци, угоститељском и продајном објекту и 
сајму излаже, услужује и продаје јака алкохолна пића у 
ринфузном стању (члан 46. став 1),

29) излаже, услужује и продаје јака алкохолна пића и 
дестилате пољопривредног поријекла које лице производи 
за властите потребе (члан 46. став 2) и

30) надлежном инспектору не дозволи узимање узорака 
(члан 48. став 2).
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(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 2.000 KM 
до 6.000 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 3.000 KM до 9.000 КМ.

Прекршаји
Члан 52.

(1) Новчаном казном од 3.000 KM до 9.000 КМ казниће 
се за прекршај правно лице ако:

1) почне производњу или увезе, односно стави у про-
мет јако алкохолно пиће, без произвођачке спецификације 
(члан 10. став 1),

2) не достави податке о кооперанту у року од 30 дана од 
закључења уговора или не пријави сваку промјену пропи-
саних података у року од 30 дана од дана настале промјене 
или не достави податке о производњи, промету и залихама 
по годинама у виду извјештаја, једном годишње, до 25. фе-
бруара за претходну годину (члан 13. став 2),

3) у производњи користи дестилат пољопривредног по-
ријекла, односно јако алкохолно пиће, који не испуњавају 
прописане услове квалитета (члан 15. став 1),

4) не води и не чува подрумску евиденцију на прописан 
начин (члан 19),

5) не обиљeжи на прописан начин сваку посуду са де-
стилатом пољопривредног поријекла и јаким алкохолним 
пићем у ринфузном стању (члан 20. ст. 1. и 2),

6) не евидентира у подрумској евиденцији количину 
преврелог кљука и добијеног дестилата пољопривредног 
поријекла када врши услужну дестилацију (члан 22. став 
2),

7) као подносилац захтјева, односно као овлашћени ко-
рисник не пријави Министарству сваку промјену прописа-
них података у року од 30 дана од дана настале промјене 
(члан 31. став 2),

8) на декларацији јаког алкохолног пића са географском 
ознаком не стави број рјешења о стављању у промет јаког 
алкохолног пића са географском ознаком или ако је прили-
ком декларисања, описивања и представљања употребљава 
преведену регистровану географску ознаку (члан 41. ст. 1. 
и 2),

9) јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног по-
ријекла у промету не прати извјештај о испитивању квали-
тета и отпремница са прописаним подацима (члан 43. став 
1),

10) у транспорту јако алкохолно пиће и дестилат 
пољопривредног поријекла не прати извјештај о испитива-
њу квалитета и отпремница са прописаним подацима (члан 
43. став 3),

11) јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног 
поријекла у транспорту, складишту и продаји не држи на 
начин који обезбјеђује очување њиховог квалитета (члан 
44. став 1) и

12) јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног 
поријекла који су намијењени извозу не испуњавају услове 
квалитета прописане овим законом и прописима донесе-
ним на основу њега (члан 44. став 3).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000 KM 
до 3.000 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 2.000 KM до 6.000 КМ.

Прекршај лица које није произвођач у смислу овог закона
Члан 53.

Новчаном казном од 500 KM до 1.500 KM казниће 
се за прекршај лице које јака алкохолна пића и дестилат 
пољопривредног поријекла производи за властите потребе, 
тј. лице које није произвођач у смислу овог закона, а које 
излаже, услужује и продаје јака алкохолна пића и дестилат 
пољопривредног поријекла, произведене за властите по-
требе (члан 46. став 2).

ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Подзаконски акти
Члан 54.

Министар у року од шест мјесеци од дана ступања на 
снагу овог закона доноси:

1) Правилник о декларисању, описивању и предста-
вљању јаких алкохолних пића (члан 3. тачка 7, члан 6. став 
3, члан 10. став 2, члан 15. став 3, члан 21. став 3. и члан 
40. став 6),

2) Правилник о минималним техничко-технолошким 
условима за производњу јаких алкохолних пића (члан 11. 
став 5. и члан 12. став 4),

3) Правилник о садржају и начину вођења Регистра 
произвођача јаких алкохолних пића, садржају произвођач-
ке спецификације, обиљежавању посуда и начину вођења 
подрумске евиденције (члан 10. став 2, члан 13. став 3, члан 
19. став 4. и члан 20. став 3),

4) Правилник о заштити географских ознака јаких алко-
холних пића (члан 28. став 6, члан 29. став 3, члан 31. став 
4, члан 34. став 2. и члан 36. став 4).

Рок за усклађивање
Члан 55.

Правно лице и предузетник који обављају дјелатност 
производње и промета јаких алкохолних пића дужни су да 
своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Престанак важења ранијег закона
Члан 56.

Ступањем на снагу овог закона престају да важе одред-
бе Закона о вину и ракији у дијелу који се односи на ракију 
и друга алкохолна пића (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 71/09).

Ступање на снагу Закона
Члан 57.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1026/15 Предсједник
10. септембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Недељко Чубриловић, 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) и Одлуке Народне скупштине Републике Српске 
о дугорочном задуживању Републике Српске за рефинан-
сирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 60/15), Влада 
Републике Српске, на 42. сједници, одржаној 1.10.2015. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О 

КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ

I
Даје се сагласност на Уговор о кредитном задужењу, 

број: 07.030/403-8585-22/15, са најповољнијим понуђачем 
Новом банком а.д. Бања Лука у поступку јавне набавке 
прибављања кредитних финансијских средстава у износу 
од 12.700.000 КМ за рефинансирање дуга Универзитета у 
Источном Сарајеву.

II
Уговор из тачке I ове одлуке потписаће министар фи-

нансија и министар просвјете и културе са Новом банком 
а.д. Бања Лука.



2.10.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11
III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2118/15 Предсједница
1. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 113. став 1. тачка г) Закона о високом 

образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и члана 43. став 3. За-
кона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
42. сједници, одржаној 1.10.2015. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ РЕДОВНИХ И 
ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У 

ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ 
ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 

2015/16. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ 
УСТАНОВАМА

I
У Одлуци о броју редовних и ванредних студената који 

се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву 
годину другог циклуса студија у академској 2015/16. годи-
ни на јавним високошколским установама (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 42/15 и 45/15) у тачки II број: 
“6.753” замјењује се бројем: “7.069”.

II
У тачки III број: “3.380” замјењује се бројем: “3.665”, у 

подтачки 1) број: “3.113” замјењује се бројем “3.343”, број: 

“2.060” замјењује се бројем: “2.278”, број: “193” замјењује 
се бројем: “205”, у подтачки 2) број: “267” замјењује се 
бројем: “322”.

III
У тачки IV број: “2.928” замјењује се бројем: “2.959”, у 

подтачки 1) број: “2.758” замјењује се бројем: “2.789”, број: 
“1.561” замјењује се бројем: “1.592”.

IV
У тачки VIII број: “2.257” замјењује се бројем: “2.302”.

V
У тачки IX број: “1.087” замјењује се бројем: “1.132”, 

у подтачки 1) број: “739” замјењује се бројем: “784”, број: 
“87” замјењује се бројем: “92”, број: “586” замјењује се 
бројем: “626”.

VI
У тачки XII Одлуке Прилог 1. замјењује се новим При-

логом 1, који је саставни дио ове одлуке.

VII
У тачки XIII Одлуке Прилог 2. замјењује се новим При-

логом 2, који је саставни дио ове одлуке.

VIII
У тачки XV Одлуке Прилог 4. замјењује се новим При-

логом 4, који је саставни дио ове одлуке.

IX
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2120/15 Предсједница
1. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2015/16. години на Универзитету у Бањој Луци, 
приказан по организационим јединицама и студијским програмима

Р. 
бр.

Организациона 
јединица Студијски програм

Редовни студиј
Ван-
редни 
студиј

Укупно 
редовни и 
ванредни 
студиј

Буџет Су-
фин.

Стра-
ни 
држ.

Укуп-
но

Укуп-
но по 
факул-
тетима

1. Академија умјет-
ности

Музичка умјетност 17 45 1 63
132

0
134Ликовна умјетност 2 30 0 32 0

Драмска умјетност 6 25 6 37 2

2.
Архитектонско- 
грађевински фа-

култет

Архитектура 10 35 5 50
150

0
150Грађевинарство 10 35 5 50 0

Геодезија 20 25 5 50 0

3. Економски фа-
култет Економија и пословно управљање 30 240 5 275 275 30 305

4. Електротехнички 
факултет

Рачунарство и информатика 60 60 2 122
246

0
246Електроника и телекомуникације 35 35 2 72 0

Електроенергетика и аутоматика 25 25 2 52 0

5. Машински фа-
култет

Производно машинство 25 30 0 55

190

0

190
Енергетско и саобраћајно машинство 25 30 0 55 0

Мехатроника 25 30 0 55 0
Индустријско инжењерство и менаџмент 10 15 0 25 0

6. Медицински фа-
култет

Медицина 20 100 20 140

295

0

355
Фармација 15 40 15 70 0

Стоматологија 5 40 15 60 0
Здравствена њега 5 15 5 25 60

7. Правни факултет Право 35 275 0 310 310 100 410
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8. Пољопривредни 
факултет

 Анимална производња 15 35 5 55

250

5

280Биљна 
производња

Ратарство и 
повртларство 10 20 5 35 5

Хортикултура 10 20 5 35 5
Воћарство и виногра-

даство 10 10 5 25 5

Заштита биљака 10 30 5 45 10
Аграрна економија и рурални развој 10 40 5 55 0

9. Природно-матема-
тички факултет

Географија
Општи смјер 0 10 0

30

342

0

357

Наставни смјер 0 20 0 0

Хемија
Општи смјер 10 5 0

40
0

Наставни смјер 10 15 0 0

Физика
Општи смјер 10 5 0

30
0

Наставни смјер 15 0 0 0

Биологија
Општи смјер 5 15 0

42
0

Наставни смјер 5 17 0 0

Математика и инфор-
матика

Наставни смјер 
3 год. 20 15 0

105

0

Наставни смјер 
4 год. 35 0 0 0

Општи смјер 20 15 0 0

Екологија и заштита 
животне средине

Општи смјер 0 15 0
30

0
Наставни смјер 0 15 0 0

Просторно планирање 5 25 0 30 0
Техничко васпитање и информатика – 

наставни смјер 10 25 0 35 15

10. Технолошки фа-
култет

Хемијска технологија 20 20 0 40

160

5

185

Биотехнолошко-прехрамбени 20 20 0 40 5

Текстилно инжењерство

Одјевна тех-
нологија и 
дизајн

15 10 0 25 5

Обућарска 
технологија 
и дизајн

15 10 0 25 5

Графичко инжењерство 15 15 0 30 5

11. Факултет поли-
тичких наука

Новинарство и комуникологија 0 35 5 40

160

0

160
Социјални рад 10 25 5 40 0
Социологија 10 25 5 40 0

Политикологија 0 35 5 40 0
12. Рударски факултет Рударство 20 20 0 40 40 0 40

13.
Факултет физич-
ког васпитања и 

спорта

Спорт 0 60 5 65
130

20
170

Општи – наставнички смјер 0 60 5 65 20

14. Шумарски фа-
култет Шумарство 25 65 0 90 90 0 90

15. Филолошки фа-
култет

Српски језик и књижевност 10 35 5 50

278

0

278

Енглески језик и књижевност 10 47 5 62 0
Италијански језик и књижевност 10 20 5 35 0
Њемачки језик и књижевност 10 36 5 51 0
Француски језик и књижевност 10 20 0 30 0

Руски и српски језик и књижевност 10 35 5 50 0

16. Филозофски фа-
култет

Психологија 10 30 7 47

295

0

315

Историја 10 30 5 45 0
Педагогија 10 30 5 45 10

Учитељски студиј у Бањалуци 10 58 5 73 0
Предшколско васпитање 10 30 5 45 0

Филозофија 10 25 5 40 10
У К У П Н О 860 2.278 205 3.343 3.343 322 3.665
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ПРИЛОГ 2.

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2015/16. години на Универзитету у Источном 
Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима

Р. 
бр.

Организациона 
јединица Студијски програм

Редовни студиј
Ван-
редни 
студиј

Укупно 
редовни 
и ванред-
ни студиј

Буџет Су-
фин.

Стра-
ни 
држ.

Укуп-
но

Укуп-
но по 
факул-
тетима

1.
Електротехнички 
факултет И. Ново 

Сарајево

Аутоматика и електроника 35 12 3 50
150

0
150Електроенергетика 35 12 3 50 0

Рачунарство и информатика 25 22 3 50 0

2.
Академија ликов-
них умјетности 

Требиње
Ликовна умјетност 5 11 5 21 21 0 21

3. Економски факул-
тет Брчко Економија 25 55 10 90 90 10 100

4. Економски факул-
тет Пале

Економија 30 70 10 110
165

10
180

Туризам и хотелијерство 20 30 5 55 5

5.
Машински фа-
култет И. Ново 

Сарајево

Машинство 90 15 5 110
130

0
130

Механичка технологија обраде дрвета 15 5 0 20 0

6. Медицински фа-
култет Фоча

Медицина 40 35 5 80

185

0

185
Стоматологија 15 20 5 40 0

Здравствена њега 10 20 5 35 0
Специјална едукација и рехабилитација 15 10 5 30 0

7. Правни факултет 
Пале Право

Одјељење Пале 30 90 5 125
285

10
310Одјељење Бијељина 30 90 0 120 10

Одјељ. Сребреница 20 20 0 40 5

8.
Пољопривредни 
факултет И. Ново 

Сарајево

Пољопривреда
Одјељење Бијељина 25 75 2 102

206
5

216Одјељење И.Сарајево 25 25 2 52 5
Шумарство, Власеница 20 30 2 52 0

9. Технолошки фа-
култет Зворник

Хемијско инжењерство и технологија 60 40 5 105
169

0
169Хемија 15 15 2 32 0

Биологија 15 15 2 32 0

10. Педагошки факул-
тет Бијељина

Разредна настава 30 70 0 100
240

10
270Предшколско образовање 30 50 0 80 10

Техничко образовање и информатика 30 30 0 60 10

11.
Факултет физичког 
васпитања и спор-

та Пале

Физичко васпитање 0 35 15 50
95

25
140

Спорт 0 35 10 45 20

12.
Факултет за про-
изводњу и менаџ-
мент Требиње

Индустријски менаџмент 15 10 2 27
55

0
55

Индустријско инжењерство за енергетику 15 10 3 28 0

13. Музичка академија 
И. Ново Сарајево

Вокално-инструментални

Соло пјевање 0 3 1

25

53

0

53

Хармоника 0 6 2 0
Клавир 0 4 0 0
Виолина 0 2 0 0
Виола 0 2 0 0
Флаута 0 1 1 0
Гитара 0 2 1 0

Музичко-педагошко-
теоријски

Општа му-
зичка педа-

гогоја
0 18 2

28
0

Црквена му-
зика и појање 0 7 1 0

14.
Факултет пословне 

економије 
Бијељина

Пословна економија 30 170 5 205 205 10 215

15. Саобраћајни фа-
култет Добој Саобраћај 50 150 5 205 205 15 220
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16.
Филозофски фа-
култет И. Ново 

Сарајево

Историја 10 20 5 35

535

0

545

Филозофија 10 15 5 30 0
Социологија 10 20 5 35 0
Новинарство 0 30 5 35 10
Педагогија 15 15 5 35 0

Српски језик и књижевност 20 10 5 35 0
Енглески језик и књижевност 10 20 5 35 0

Математика и физика 30 20 5 55 0
Математика и рачунарство 30 20 5 55 0

Психологија 10 30 5 45 0
Њемачки језик и књижевност 10 20 5 35 0

Руски и српски језик и књижевност 20 10 5 35 0
Географија 0 30 5 35 0

Кинески и енглески језик и књижевност 20 10 5 35 0
У К У П Н О 995 1.592 202 2.789 2.789 170 2.959

ПРИЛОГ 4.

Број студената који се могу уписати у прву годину другог циклуса студија у академској 2015/16. години на Универзитету у Бањој Луци, 
приказан по организационим јединицама и студијским програмима

Р. 
бр.

Организациона 
јединица Студијски програм

Редовни студиј
Ван-
ред-
ни 
сту-
диј

Укупно 
редовни 
и ванред-
ни студиј

Буџет
Су-
фин.

Стра-
ни 
држ.

Укуп-
но

Укуп-
но по 
фа-

култе-
тима

1. Академија умјет-
ности

Музичка 
умјетност

Музичка теорија и педагогија 0 0 0

1

16

7

62

Етномузикологија 0 0 0 5
Соло пјевање 0 0 0 1
Композиција 0 0 0 1
Дириговање 0 0 1 1

Клавир и гитара 0 0 0 2
Гудачки инструменти 0 0 0 8
Дувачки инструменти 0 0 0 2

Камерна музика 0 0 0 4
Ликовна 
умјетност

Сликарство 0 0 0
0

5
Графика 0 0 0 5

Драмска 
умјетност

Глума 0 5 0

15

0
Позоришна режија 0 5 0 0

Драматургија 0 0 5 0
Филм и ТВ 0 0 0 5

2. Економски фа-
култет Економија

Финансије и ревизија јавног сек-
тора 0 10 1 11

86

10

146

Међународна економија 0 10 1 11 10
Пословна економија 0 10 1 11 10

Актуарство 0 10 1 11 10

Финансије, банкар-
ство и осигурање

Рачуновод-
ство и реви-

зија
0 10 1 11 10

Финансијско 
управљање, 
банкарство и 
осигурање

0 10 1 11 10

International master business and 
administration 0 20 20 0

3. Електротехнички 
факултет

Рачунарство и информатика 5 30 5 40
85

0
85Електроника и телекомуникације 5 15 5 25 0

Електроенергeтски и индустријски системи 5 10 5 20 0

4. Машински 
факултет

Производно машинство 3 7 0 10

50

0

50
Енергетско и саобраћајно машинство 3 7 0 10 0

Мехатроника 3 7 0 10 0
Индустријско инжењерство и менаџмент 3 7 0 10 0

Заштита на раду 3 7 0 10 0
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5 Пољопривредни 
факултет

Анимална производња 5 10 0 15
110

0
120Биљне науке 20 50 10 80 5

Аграрна економија и рурални развој Агробизнис 5 10 0 15 5

6. Технолошки 
факултет

Хемијско инжењерство 0 10 0 10
25

0
25Прехрамбено инжењерство 0 10 0 10 0

Текстилно инжењерство 0 5 0 5 0

7. Факултет поли-
тичких наука

Новинарство и комуникологија 0 10 0 10

40

30

140
Социјални рад 0 10 0 10 20
Социологија 0 10 0 10 20

Политикологија 0 10 0 10 30
8. Рударски факултет Рударство 5 0 0 5 5 10 15

9.
Факултет физич-
ког васпитања и 

спорта

Спорт 0 20 5 25
50

10
70

Општи наставнички 0 20 5 25 10

10. Шумарски 
факултет

Шумарство
120 ЕCTS 1 14 0 15

45

0

4560 ЕCTS 1 14 0 15 0
Управљање шумским ресурсима на природним 

основима 1 14 0 15 0

11. Филолошки 
факултет

Српски језик и књижевност 5 10 0 15

56

15

110
Енглески језик и књижевност 0 15 0 15 15

Италијански језик и књ. и српски језик и књ. 0 8 0 8 7
Њемачки језик и књижевност 0 10 0 10 10
Француски језик и књижевност 0 8 0 8 7

12. Филозофски 
факултет

Психологија 0 30 5 35

135

0

175

Педагогија 0 15 5 20 10
Учитељски студиј у Бањалуци 0 20 0 20 15

Филозофија 0 10 0 10 10
Историја 0 25 5 30 5

Предшколско васпитање 0 20 0 20 0

13. Природно-матема-
тичи факултет

Математика и инфор-
матика

Математичка анализа и 
примјене 5 5 0 10

50

0

50
Алгебра и геометрија 5 5 0 10 0

Географија 0 10 0 10 0
Просторно планирање 0 10 0 10 0

Екологија и заштита 
животне средине Екологија животиња 0 10 0 10 0

14.

Природно–мате-
матички факултет 
и Пољопривредни 

факултет

Oчувaњe и oдрживa упoтрeбa 
генетичких ресурса

60 ECTS 2 4 2 8
16

4
24

120 ECTS 2 4 2 8 4

15. Медицински 
факултет Здравствена њега 5 10 0 15 15 0 15

У К У П Н О 92 626 66 784 784 348 1.132

1415
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 9. став 2. Закона о објављивању закона и других 
прописа Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 67/05 и 110/08), Влада Републике Српске, на 
42. сједници, одржаној 1.10.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
O РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Разрјешавају се чланови Надзорног одбора ЈУ Слу-
жбени гласник Републике Српске, са даном 28.8.2015. го-
дине, и то:

1) Владо Благојевић,

2) Срђан Кундачина,
3) Ранко Радовановић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2113/15 Предсједница
1. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1416
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 9. став 2. Закона о објављивању закона и других 
прописа Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 67/05 и 110/08), Влада Републике Српске, на 
42. сједници, одржаној 1.10.2015. године,  д о н о с и
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Р Ј ЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именују се в.д. чланова Надзорног одбора ЈУ Слу-
жбени гласник Републике Српске, почевши од 29.8.2015. 
године, и то:

1) Владо Благојевић,
2) Срђан Кундачина,
3) Ранко Радовановић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2114/15 Предсједница
1. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1417
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 9. став 2. Закона о објављивању закона и других 
прописа Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 67/05 и 110/08), Влада Републике Српске, на 
42. сједници, одржаној 1.10.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
O РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора ЈУ Слу-
жбени гласник Републике Српске, са даном 28.8.2015. го-
дине, и то:

1) Марко Аћић,
2) Стево Иванчевић,
3) Васо Станојевић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2115/15 Предсједница
1. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) 
и члана 9. став 2. Закона о објављивању закона и других 
прописа Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 67/05 и 110/08), Влада Републике Српске, на 
42. сједници, одржаној 1.10.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ВД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именују се в.д. чланова Управног одбора ЈУ Службе-
ни гласник Републике Српске, почевши од 29.8.2015. годи-
не, и то:

1) Марко Аћић,
2) Стево Иванчевић,
3) Васо Станојевић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2116/15 Предсједница
1. октобра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), члана 15. став 1. тачка з) и 
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 41. сједници, одржаној 23.9.2015. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 
ИНДУСТРИЈУ У МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, 

ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Милорад Мотика разрјешава се дужности в.д. помоћ-
ника министра за индустрију у Министарству индустрије, 
енергетике и рударства.

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

Број: 04/1-012-2-2103/15 Предсједница
23. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 26. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 41. сједници, одржа-
ној 23.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 
ИНДУСТРИЈУ У МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, 

ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Милорад Мотика, дипл. инж. машинства, поставља 
се за помоћника министра за индустрију у Министарству 
индустрије, енергетике и рударства, на пeриод од пет го-
дина.

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

Број: 04/1-012-2-2105/15 Предсједница
23. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), члана 15. став 1. тачка з) и 
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 41. сједници, одржаној 23.9.2015. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА 
ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА У МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, 
ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Зоран Савић  разрјешава се дужности в.д. помоћни-
ка министра за развој малих и средњих предузећа и пре-
дузетништва у Министарству индустрије, енергетике и 
рударства.

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

Број: 04/1-012-2-2104/15 Предсједница
23. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 26. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
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118/08), Влада Републике Српске, на 41. сједници, одржа-
ној 23.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА РАЗВОЈ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

У МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И 
РУДАРСТВА

1. Зоран Савић, дипломирани економиста, поставља се 
за помоћника министра за развој малих и средњих преду-
зећа и предузетништва у Министарству индустрије енерге-
тике и рударства, на пeриод од пет година.

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

Број: 04/1-012-2-2110/15 Предсједница
23. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 53. став 1. тачка а) Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), члана 15. став 1. тачка з) и 
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 41. сједници, одржаној 23.9.2015. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 
РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈУ У МИНИСТАРСТВУ 
ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Дарка Деурић разрјешава се дужности в.д. помоћни-
ка министра за рударство и геологију у Министарству ин-
дустрије, енергетике и рударства.

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

Број: 04/1-012-2-2102/15 Предсједница
23. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 26. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 41. сједници, одржа-
ној 23.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 
РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈУ У МИНИСТАРСТВУ 
ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Есад Салчин, дипл. инж. геологије, поставља се за 
помоћника министра за рударство и геологију у Министар-
ству индустрије, енергетике и рударства, на пeриод од пет 
година.

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

Број: 04/1-012-2-2111/15 Предсједница
23. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 26. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11 и 37/12) и члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 41. сједници, одржа-
ној 23.9.2015. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА 
ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ У МИНИСТАРСТВУ 
ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

1. Милан Баштинац, магистар политичких наука, поста-
вља се за помоћника министра за електроенергетику у Ми-
нистарству индустрије, енергетике и рударства, на пeриод 
од пет година.

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

Број: 04/1-012-2-2106/15 Предсједница
23. септембра 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 91. став 2. Закона о државним слу-

жбеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12) и члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
унутрашњих послова, 4.9.2015. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДРЖАВНИХ 

СЛУЖБЕНИКА У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми за распо-

ређивање државних службеника у Министарству унутра-
шњих послова (у даљем тексту: Министарство) у случају 
да је Правилником о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих по-
слова (у даљем тексту: Правилник) радно мјесто државног 
службеника укинуто или се број извршилаца на радном 
мјесту државног службеника смањио.

Члан 2.
(1) Под критеријумима у смислу овог правилника по-

дразумијевају се мјерила на основу којих се врши распо-
ређивање државног службеника у случају из члана 1. овог 
правилника.

(2) Одредбе овог правилника примјењују се и на на-
мјештенике запослене у Министарству, у складу са Зако-
ном о државним службеницима.

Члан 3.
(1) У случају да је Правилником радно мјесто држав-

ног службеника укинуто или је број државних службеника 
смањен, распоређивање државних службеника врши се на 
основу коначне оцјене рада државног службеника коју је 
добио приликом посљедња два оцјењивања, према сље-
дећим критеријумима оцјењивања:

1) квалитет рада,
2) ефикасност у раду,
3) самосталност у раду,
4) стваралачка способност и иницијативе,
5) вјештина комуникације,
6) спремност прилагођавања промјенама,
7) остале способности које захтијева радно мјесто,
8) просјечна оцјена рада државног службеника у погле-

ду постигнутих резултата рада при извршавању послова 
радног мјеста и постављених радних циљева и

9) однос према послу.
(2) Предност при распоређивању државних службени-

ка има онај државни службеник који оствари највећи број 
бодова, који се добије сабирањем оцјена по критеријумима 
оцјењивања из става 1. овог члана.
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(3) У случају да два или више државних службеника 
имају исти број бодова, предност при распоређивању има 
онај државни службеник који има већи број бодова по кри-
теријуму из става 1. тачка 1) овог члана.

(4) Уколико се по критеријуму из става 3. овог члана не 
може извршити распоређивање државних службеника, ра-
споређивање се врши по критеријуму из става 1. т. 2) до 8) 
овог члана, а за намјештенике са средњом и нижом струч-
ном спремом и по критеријуму из става 1. т. 2), 8) и 9) овог 
члана, при чему се узима у обзир и дужина радног стажа на 
пословима у одговарајућој стручној спреми у републичким 
органима управе.

Члан 4.
(1) Ако је државни службеник био распоређен на радно 

мјесто руководиоца организационе јединице које је Пра-
вилником укинуто, државни службеник се распоређује 
на друго одговарајуће радно мјесто које одговара његовој 
стручној спреми у истој организационој јединици.

(2) Ако у организационој јединици нема одговарајућег 
радног мјеста на које се може распоредити државни слу-
жбеник у случају из става 1. овог члана, државни службе-
ник се распоређује на одговарајуће радно мјесто које од-
говара његовој стручној спреми у другој организационој 
јединици у Министарству.

(3) Ако државни службеник није био распоређен на 
руководеће радно мјесто, а које је Правилником укинуто, 
државни службеник се распоређује на друго одговарајуће 
радно мјесто које одговара његовој стручној спреми у истој 
организационој јединици или другој организационој једи-
ници у складу са критеријумима из члана 3. овог правил-
ника.

Члан 5.
Ако не постоји одговарајуће радно мјесто на које се 

државни службеник може распоредити у Министарству, на 
његов даљи статус примјењују се одредбе Уредбе о крите-
ријумима за проглашавање вишка запослених у органима 
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 107/09).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: C/M-020-175/15
4. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Мр Драган Лукач, с.р.

1420
На основу члана 51. став 6. Закона о сточарству (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 44/15) и члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О КВАЛИТЕТУ СВЈЕЖЕГ СИРОВОГ МЛИЈЕКА И 
УСЛОВИМА ЗА РАД ОВЛАШЋЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се квалитет који треба за-

довољавати свјеже сирово млијеко (у даљем тексту: сирово 
млијеко) при откупу, начин испитивања квалитета сировог 
млијека, услови које морају испуњавати лабораторије за 
испитивање квалитета сировог млијека и начин утврђи-
вања основне цијене.

Члан 2.
(1) Откуп сировог млијека може се вршити само након 

испитивања његовог квалитета.
(2) Квалитет сировог млијека испитује лабораторија 

овлашћена од Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: овлашћена лабораторија).

ГЛАВА II
КВАЛИТЕТ СИРОВОГ МЛИЈЕКА ЗА ОТКУП

Члан 3.
(1) Сирово млијеко је природни секрет млијечне жлије-

зде, добијено редовном и непрекидном мужом једне или 
више здравих и правилно храњених крава, оваца или коза, 
коме није ништа додато или одузето и није загријавано на 
температури већој од 40 °C.

(2) Сирово млијеко мора да потиче од музних живо-
тиња које до порода имају најмање 30 дана или је од порода 
прошло више од осам дана.

(3) Сирово млијеко, зависно од врсте музних животиња 
од којих је добијено, разврстава се као кравље, овчије и 
козје млијеко.

Члан 4.
(1) Сирово млијеко мора имати својствен изглед, боју, 

мирис и укус.
(2) Сирово млијеко мора најкасније два сата након муже 

бити охлађено на темпeратури до највише 6 °C, а у моменту 
откупа температура не може бити виша од 4 °C.

Члан 5.
Кравље млијеко мора задовољавати сљедеће услове 

квалитета:
1) да садржи најмање 3,20% млијечне масти,
2) да садржи најмање 3% протеина,
3) да садржи најмање 8,50% суве материје без масти,
4) да му је специфична тежина од 1,028 g/cm до 1,034 

g/cm на температури од 20 °C,
5) да му је степен киселости од 5,6 0SH до 6,4 0SH, а pH 

вриједност од 6,55 до 6,75,
6) да му тачка мржњења није виша од 0,517 °C и
7) да му је резултат алкохолне пробе са 72% етилним 

алкохолом негативан.

Члан 6.
Овчије млијеко мора задовољавати сљедеће услове ква-

литета:
1) да садржи најмање 4% млијечне масти,
2) да садржи најмање 3,80% протеина,
3) да садржи најмање 9,50% суве материје без масти,
4) да му је специфична тежина од 1,034 g/cm до 1,042 

g/cm на температури од 20 °C,
5) да му је степен киселости од 8 0SH до 12 0SH, а pH 

вриједност од 6,5 до 6,8 и
6) да му тачка мржњења није виша од -0,56 °C.

Члан 7.
Козје млијеко мора да задовољи сљедеће услове квали-

тета:
1) да садржи најмање 2,80% млијечне масти,
2) да садржи најмање 2,50% протеина,
3) да садржи најмање 7,50% суве материје без масти,
4) да му је густоћа од 1,024 g/cm до 1,040 g/cm на тем-

ператури од 20 °C,
5) да му је степен киселости од 6,5 0SH до 8 0SH, а pH 

вриједност од 6,4 до 6,7 и
6) да му тачка мржњења није виша од -0,54 °C.
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Члан 8.

(1) Сирово млијеко не смије да садржи резидуе изнад 
максимално дозвољених које имају фармаколошко или хор-
монално дјеловање, те антибиотике, пестициде, детерџен-
те и друге штетне материје које мијењају органолептичка 
својства млијека.

(2) Сирово млијеко не смије да садржи механичке не-
чистоће и додате количине воде.

Члан 9.
Сирово млијеко које се при даљој преради термички 

обрађује је стандардног квалитета у погледу микроорга-
низама и соматских ћелија ако задовољава сљедеће крите-
ријуме:

1) кравље млијеко (геометријски просјек):
1. број микроорганизама до 100.000/ml на 30 °C,
2. број соматских ћелија до 400.000/ml;
2) овчије и козје млијеко (геометријски просјек):
1. број микроорганизама до 1.000.000/ml на 30 °C.

ГЛАВА III
УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

СИРОВОГ МЛИЈЕКА

Члан 10.
(1) Узимање узорака за испитивање квалитета сировог 

млијека (у даљем тексту: узимање узорака) обавља за то 
оспособљено и овлашћено лице (у даљем тексту: овлашће-
ни узимач).

(2) Оспособљавање лица из става 1. овог члана спрово-
ди овлашћена лабораторија.

(3) Овлашћена лабораторија лицу из става 1. овог члана 
додјељује код, уписује га у Регистар оспособљених и овла-
шћених узимача узорака млијека и издаје цертификат.

(4) Узимање узорака за испитивање присуства резидуа, 
осим лица из става 1. овог члана, може обављати и овла-
шћено лице откупљивача.

(5) Регистар овлашћених узимача јавно се објављује 
на интернет страници Министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) и 
редовно се ажурира.

Члан 11.
(1) Откупљивачи млијека морају имати уговоре о отку-

пу са произвођачима и уговор о вршењу узорковања млије-
ка са овлашћеним узимачем, уколико овлашћени узимач 
није у сталном радном односу код откупљивача.

(2) Ако је откупљивач привредно друштво или преду-
зетник који врши откуп и сабирање млијека за даљу про-
дају прерађивачу млијека, обавезан је да има уговор са пре-
рађивачем млијека (мљекара).

(3) Овлашћени узимач је лице изабрано од откупљивача 
млијека, које има цертификат из члана 10. став 3. овог пра-
вилника, које је у сталном радном односу код откупљивача 
или које посједује уговор о вршењу узорковања млијека 
приликом сабирања и откупа и које је одговорно откупљи-
вачу.

(4) Министарство даје овлашћење оспособљеном узи-
мачу за вршење послова узимања узорака.

(5) Захтјев за издавање овлашћења из става 4. овог чла-
на подноси откупљивач, уз који прилаже: име и презиме 
оспособљеног узимача, доказ о ангажовању, копију церти-
фиката издатог од овлашћене лабораторије, спецификацију 
регистрованих сабирних мјеста на којима ће оспособљени 
узимач вршити узимање узорака.

Члан 12.
Узимање узорака и поступак са њима мора бити у скла-

ду са стандардом BAS ЕN ISO 707:2010 Млијеко и млијеч-
ни производи - Упутство за узорковање.

Члан 13.
(1) Узимање узорака сировог млијека обавља се сваки 

мјесец на откупним мјестима, најмање два пута од сваког 
произвођача појединачно, методом случајног избора, и то:

1) два за утврђивање садржаја млијечне масти,
2) два за утврђивање садржаја протеина,
3) два за утврђивање укупног броја микроорганизама,
4) један за утврђивање броја соматских ћелија,
5) два за утврђивање тачке мржњења и
6) један за утврђивање појаве резидуа.
(2) Мљекара, односно организатор откупа сировог 

млијека (у даљем тексту: откупљивач) може, приликом от-
купа, испитивати појаву резидуа на мјестима откупа и код 
произвођача.

(3) Ако се испитивањем утврди појава резидуа у си-
ровом млијеку прије испоруке у мљекару, откупљивач си-
ровог млијека узеће узорак из свих расхладних уређаја на 
откупним мјестима и фармама гдје је сирово млијеко саби-
рано, те након тога, код свих произвођача који су испоручи-
ли сирово млијеко у расхладне уређаје у којима је утврђена 
позитивна реакција на резидуе.

Члан 14.
(1) Систем адекватног узимања узорака и даљи посту-

пак са њима чини скуп послова овлашћене лабораторије, 
откупљивача и Министарства.

(2) Послови овлашћене лабораторије из става 1. овог 
члана су:

1) припрема бочице за узорковање са конзервансом, 
сталцима и бар-код наљепницама и транспорт тога од лабо-
раторије до откупљивача,

2) транспорт узорака од откупљивача до лабораторије,
3) анализа узорака сировог млијека и достава резултата 

анализе Министарству, откупљивачу и произвођачима и
4) израда обиљеживача за бочице лицима овлашћеним 

за узимање узорака.
(3) Бар-код наљепнице овлашћена лабораторија доста-

вља произвођачима млијека за шест мјесеци унапријед.
(4) Послови откупљивача из става 1. овог члана су:
1) да обезбиједи овлашћеном узимачу приступ до мје-

ста узимања узорака сировог млијека и несметано узимање 
узорка,

2) транспорт узорака у адекватном расхладном режиму 
од мјеста узимања узорака до мљекаре, односно сједишта 
организатора откупа и

3) адекватно чување узорака до момента преузимања од 
стране овлашћене лабораторије.

(5) Послови Министарства из става 1. овог члана су:
1) ангажовање контролних асистената за надзор, узор-

ковање и контролу система узорковања сировог млијека, а 
које ће за ове послове оспособити овлашћена лабораторија,

2) ангажовање ветеринарске, пољопривредне и тржиш-
не инспекције у контроли укупног система контроле квали-
тета сировог млијека у складу са овим правилником.

(6) Стручну координацију послова из става 1. овог 
члана врше представници овлашћене лабораторије и Ми-
нистарства.

(7) Приликом предаје узорака овлашћеној лабораторији 
откупљивач и овлашћена лабораторија евидентирају уку-
пан број узетих узорака и тачан датум и вријеме предаје 
узорака.

ГЛАВА IV
ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА СИРОВОГ МЛИЈЕКА

Члан 15.
(1) Испитивање квалитета сировог млијека (у даљем 

тексту: испитивање) обавља се референтним, стандардним 
и рутинским методама.
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(2) Референтна метода испитивања користи се у рефе-
рентној лабораторији за провјеру резултата испитивања 
која је обављена стандардним или рутинским методама.

(3) Стандардна метода испитивања користи одобрене 
мјерне уређаје за испитивање.

(4) Рутинска метода испитивања користи се у случаје-
вима када се не може организовати испитивање стандард-
ном методом.

(5) Уколико је у узорку крављег млијека садржај млијеч-
не масти једнак или већи од 6%, узорак се проглашава не-
адекватним и захтијева се понављање узорковања.

Члан 16.
(1) Испитивање обавља овлашћена лабораторијa мјер-

ним уређајима који су овјерени или калибрисани и имају 
сљедивост, односно за које је спроведена валидација и 
акредитација.

(2) Тачност обављених испитивања из става 1. овог 
члана провјерава се референтним методама у референтној 
лабораторији.

Члан 17.
(1) Појединачни и просјечни резултати испитивања, 

садржај млијечне масти и протеина утврђују се проценту-
алним вриједностима од два децимална мјеста.

(2) Из појединачних резултата добијених анализом 
израчунава се за сваки мјесец, користећи аритметичку сре-
дину, просјечан садржај млијечне масти и протеина у сиро-
вом млијеку.

(3) Из појединачних резултата добијених током испити-
вања посљедња два мјесеца израчунава се, користећи гео-
метријску средину, просјечан број микроорганизама.

(4) Из појединачних резултата добијених испитивањем 
током посљедња три мјесеца израчунава се, користећи гео-
метријску средину, просјечан број соматских ћелија.

(5) Тачка мржњења одређује се вриједношћу која се 
изражава у степенима Целзијуса (°C).

Члан 18.
Овлашћена лабораторија СМС поруком доставља про-

извођачу млијека појединачне резултате испитивања одмах 
након анализе млијека, а откупљивачу млијека збирне ре-
зултате са класама најкасније до 1. у мјесецу за претходни 
мјесец, уз омогућавање сталног увида у базу података про-
извођачима млијека.

Члан 19.
(1) Ако се испитивање због оправданих разлога (еле-

ментарне непогоде) не може обавити на броју узорака из 
члана 13. овог правилника, просјечна вриједност израчуна-
ва се користећи расположиве податке два претходна испи-
тивања.

(2) Произвођачи који имају оправдане прекиде у 
испоруци млијека (засушење) имају право на повлачење 
просјечних вриједности из претходног периода.

(3) Произвођач обавјештава овлашћену лабораторију о 
прекиду испоруке млијека.

Члан 20.
(1) Ако се испитивањем броја микроорганизама и со-

матских ћелија утврде просјечне вриједности више од оних 
прописаних чланом 9. овог правилника, овлашћена лабо-
раторија обавјештава о томе произвођача, откупљивача и 
надлежну ветеринарску инспекцију.

(2) Овлашћена лабораторија обавјештава надлежну ве-
теринарску инспекцију и уколико утврди појаву резидуа 
изнад дозвољеног нивоа у сировом млијеку.

(3) Не откупљује се сирово млијеко код којег се утврдe 
појава резидуа у концентрацији већој од дозвољеног нивоа, 
додата вода и механичке нечистоће.

(4) Произвођачу сировог млијека дозвољава се поновна 
испорука сировог млијека када потврдом издатом од надле-

жне ветеринарске инспекције, а на основу лабораторијског 
налаза, докаже да сирово млијеко више не садржи резидуе.

(5) Произвођач сировог млијека код кога овлашћена ла-
бораторија утврди да квалитет сировог млијека може угро-
зити здравље потрошача и музног грла од којег се млијеко 
узима искључује се из откупа док надлежна ветеринарска 
организација, која је добила епизоотиолошко подручје на 
коме се фарма налази, не изда увјерење да се откуп може 
наставити.

Члан 21.
(1) Ако се испитивањем утврди да је сировом млијеку 

додата вода, откупљивач обуставља откуп таквог млијека и 
о томе обавијести надлежну инспекцију.

(2) Произвођач може наставити испоручивати сирово 
млијеко из става 1. овог члана након 15 дана од дана обу-
стављања.

Члан 22.
(1) Овлашћена лабораторија је дужна да води евиден-

цију о датуму узимања узорака, конзервисања, методама и 
датуму испитивања и добијеним резултатима.

(2) Евиденција из става 1. овог члана чува се двије годи-
не, те се на захтјев надлежног органа мора ставити на увид.

Члан 23.
(1) Од резултата лабораторијског испитивања квалите-

та сировог млијека зависи откуп сировог млијека и његова 
употреба за јавну потрошњу, као и остваривање права на 
новчане подстицаје за производњу млијека.

(2) Појединачне узорке млијека од произвођача са от-
купних и сабирних мјеста узимају овлашћени узимачи.

(3) Уколико се на откупном или сабирном мјесту у један 
лактофриз сакупља млијеко од више добављача, обавезно 
је узимање збирног узорка.

(4) Бочица са узорком мора бити са бар-кодом про-
извођача.

(5) Контролни асистенти, осим комерцијалних узорака, 
узимају и контролне узорке код произвођача, на откупним 
и сабирним мјестима, у складу са захтјевима лабораторије 
и уз одобрење Министарства.

ГЛАВА V
УСЛОВИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ОВЛАШЋЕНА 

ЛАБОРАТОРИЈА

Члан 24.
Овлашћење за испитивање Министарство даје лабора-

торији која је регистрована за обављање те дјелатности код 
надлежног суда или је у саставу правног субјекта регистро-
ваног за обављање такве дјелатности, а испуњава и друге 
услове прописане овим правилником.

Члан 25.
Лабораторија мора имати посебне радне просторије за:
1) преузимање и адекватно складиштење узорака,
2) смјештај уређаја и инструмената за испитивање,
3) смјештај хемикалија, лабораторијске опреме и по-

суђа,
4) прање и сушење лабораторијске опреме и посуђа и
5) обраду резултата и припрему извјештаја.

Члан 26.
(1) Лабораторија мора организовати систем узимања 

узорака млијека прописан у члану 13. овог правилника, те 
располагати мјерним уређајима из члана 16. овог правил-
ника, инструментима и другом опремом за испитивање која 
је усаглашена са научним и технолошким нивоима.

(2) Лабораторија мора имати писана упутства за спро-
вођење испитивања и за употребу и рад свих мјерних 
уређаја и инструмената који се користе за припрему и испи-
тивање узорака.
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Члан 27.

(1) Лабораторија мора имати у радном односу стручно 
оспособљене раднике:

1) најмање једног радника са завршеним дипломским 
студијама пољопривредног, ветеринарског, технолошког 
или хемијског смјера и двије године радног искуства,

2) раднике четвртог степена образовања, тј. пољопри-
вредне, ветеринарске или хемијске техничаре, оспособље-
не за рад на одговарајућим пословима, с тим да је број рад-
ника примјерен обиму рада лабораторије и

3) помоћно особље према обиму рада лабораторије.
(2) Налазе испитивања потписује овлашћено лице - ру-

ководилац лабораторије.

Члан 28.
Лабораторија подноси Министарству захтјев за до-

бијање овлашћења, уз који прилаже:
1) извод из регистра надлежног суда,
2) доказ о просторним условима смјештаја,
3) доказ о квалитетном систему узимања узорака,
4) попис мјерних уређаја, инструмената и техничке 

опреме и
5) доказ о стручној оспособљености и броју запосле-

них.

Члан 29.
(1) Испуњавање прописаних услова за добијање овла-

шћења из члана 28. овог правилника утврђује стручна ко-
мисија, коју именује министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: министар).

(2) Комисија обавља преглед и након тога сачињава за-
писник с приједлогом о овлашћењу.

(3) На основу записника и приједлога комисије, ми-
нистар доноси рјешење којим се даје овлашћење за испи-
тивање квалитета сировог млијека.

(4) Министарство води евиденцију овлашћених лабора-
торија.

Члан 30.
Ако се накнадно утврди да лабораторија не испуњава 

услове прописане овим правилником, Министарство ће 
рјешењем лабораторији одузети овлашћење и брисати је из 
евиденције овлашћених лабораторија.

ГЛАВА VI
УТВРЂИВАЊЕ ЦИЈЕНЕ СИРОВОГ МЛИЈЕКА

Члан 31.
(1) Основну цијену једног литра сировог млијека квали-

тета прописаног овим правилником уговарају произвођач 
и откупљивач на основу новчаних вриједности јединица 
масти и протеина.

(2) Новчане вриједности јединица масти и протеина из 
става 1. овог члана дефинишу се уговором, који потписују 
обје стране.

Члан 32.
(1) Обрачун основне цијене сировог млијека обавља се 

на основу процентуалног учешћа млијечне масти и про-
теина (45 : 55), те њихове јединичне новчане вриједности 
према формули:

ОЦМ = (М ∙ в1) + (Б ∙ в2),
гдје је:
ОЦМ = основна цијена сировог млијека,
М = постотак масти у млијеку према анализи овлашће-

не лабораторије,
Б = постотак протеина у млијеку према анализи овла-

шћене лабораторије,
в1 = новчана вриједност масне јединице, коју уговарају 

произвођач и мљекара, односно организатор откупа,

в2 = новчана вриједност јединице протеина, коју уго-
варају произвођач и мљекара, односно организатор откупа.

(2) Новчана вриједност јединица масти и протеина 
исказује се на двије децимале.

Члан 33.
(1) Сирово млијеко коме се не утврђује квалитет не 

може се откупљивати.
(2) Откупљивачи су дужни да врше откуп, пријем и 

обрачун цијене сировог млијека у складу са одредбама овог 
правилника и да о томе сваком произвођачу издају обрачун 
до десетог у мјесецу за претходни мјесец.

(3) У обрачуну морају бити наведени сви утврђени па-
раметри у млијеку, те обрачуната цијена млијека из које се 
јасно види како су поједини параметри учествовали у ције-
ни млијека.

(4) Откупљивач има право да додатно новчано стиму-
лише произвођача на име количина произведеног млијека. 
Додатне стимулације произвођачима од стране мљекара, 
односно организатора откупа не улазе у основну цијену 
млијека, а износ стимулација не може бити већи од обрачу-
нате вриједности за литру млијека.

(5) Откупљивач има право искључити из откупа про-
извођача млијека уколико млијеко не задовољава основне 
захтјеве квалитета млијека прописане овим правилником.

(6) Уколико се обрачун основне цијене млијека врши 
на основу килограма свјежег млијека, за потребе обрачуна 
премија врши се претварање у литре, тако што се за осно-
вицу узима количник између килограма млијека и специ-
фичне тежине млијека (1,032 g/cm).

ГЛАВА VII
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о квалитету свјежег сировог млијека (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 60/13).

Члан 35.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-6721/15
29. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1421
Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопри-
вреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ 
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 26/15) у члану 2. у ставу 
7. у тачки 2) у подтачки 2. послије ријечи: “жиро рачуна” 
брише се запета и додаје ријеч: “или”.

У истом члану став 12. мијења се и гласи:
“(12) Након обраде захтјева, провјере достављене до-

кументације и испуњености услова, директор Агенције, у 
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року од два мјесеца од дана протека рока за подношење зах-
тјева, доноси рјешење по захтјеву.”.

У истом члану став 14. брише се.
Досадашњи став 15. постаје став 14.

Члан 2.
У члану 3. у ставу 3. у тачки 2) послије ријечи: “поступ-

ку” додају се ријечи: “комисијског увођења у посјед или”.

Члан 3.
У члану 4. у ставу 4. у тачки 2) ријечи: “студијским пу-

товањима” бришу се.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 6. тачка 1) мијења се и гласи:
“1) за пословне субјекте пореска фактура са доказом 

о наплати продатих количина произведеног воћа, поврћа 
и гљива у велепродаји, а за продају извршену у малопро-
даји интерну књиговодствену документацију (улаз, излаз за 
складиште готових производа по врсти, количини и цијени 
производа) са доказом о уплати пазара за продате количине 
на жиро рачун,”.

У истом ставу у тачки 2) послије ријечи: “који су” до-
даје се ријеч: “добровољно”.

Члан 5.
Послије члана 27. додаје се нови члан 27а, који гласи:

“Члан 27а.
(1) Подстицајна средства за производњу меркантилне 

пшенице у 2016. години утврђују се у износу до 250 КМ/
ha, а одобравају се за површине регистроване као обради-
ве у РПГ на којима је извршена јесења сјетва меркантил-
не пшенице у 2015. години, што ће корисници пријавити 
као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ у 
2016. години.

(2) Обрачун и исплата подстицајних средстава из става 
1. овога члана извршиће се двократно:

1) први обрачун врши се у прољеће 2016. године и
2) други обрачун врши се након извршене жетве и 

утврђене висине приноса пшенице по хектару пријављене 
сјетвене површине.

(3) За остваривање права на први дио подстицајних 
средстава за производњу меркантилне пшенице у износу 
до 125 КМ/ha регистровани пољопривредни произвођачи 
морају испунити сљедеће услове:

1) да засију минимално 1,5 ha меркантилне пшенице и
2) да у производном циклусу примијене препоруче-

не сјетвене нормативе који су предвиђени у Програму 
унапређивања производње меркантилне пшенице у Репу-
блици од 2011. до 2016. године, од минимално 170 kg сје-
менске пшенице по хектару.

(4) За остваривање права на други дио подстицајних 
средстава за производњу меркантилне пшенице у износу 
до 125 КМ/ha регистровани пољопривредни произвођачи 
морају да остваре минималан принос од 4 t/ha.

(5) Пријаву сјетвених површина засијаних меркантил-
ном пшеницом у јесењој сјетви 2015. године и захтјев за 
регресирање репроматеријала за производњу меркантилне 
пшенице пољопривредна газдинства подносе подручним 
јединицама Министарства или градским, односно општин-
ским одјељењима за привреду, односно пољопривреду, гдје 
не постоје подручне јединице Министарства, на Обрасцу 
26а. (ПЈС2015) и Обрасцу 26б. (ЗРМП2016), који се нала-
зе у Прилогу овог правилника, а најкасније до 2. децембра 
2015. године.

(6) Као доказ о примјени препоручених норматива ре-
проматеријала из става 3. тачка 2) овог члана корисници уз 
захтјев прилажу:

1) малопродајни фискални рачун (фискални исјечак), уз 
потписану и овјерену фактуру која гласи на име подноси-
оца захтјева, са назначеним бројем предметног фискалног 

рачуна (BF) за који је фактура издата, под условом да се јед-
на фактура односи искључиво на један фискални рачун или

2) потписану и овјерену велепродајну фактуру на име 
подносиоца захтјева, само за правна лица.

(7) Подручне јединице Министарства или градска, од-
носно општинска одјељења за привреду, односно пољопри-
вреду гдје не постоје подручне јединице Министарства 
достављају Агенцији обједињено све запримљене пријаве, 
захтјеве и спецификацију пријава засијаних површина под 
меркантилном пшеницом у јесен 2015. године Образац 26в. 
(СПЈС2015), са прилозима према упутству и обрасцима 
достављеним од Министарства.

(8) Агенција врши први обрачун захтјева провјером 
сјетвених површина пријављених у јесен 2015. године са 
површинама из РПГ, препорученим сјетвеним нормативи-
ма репроматеријала – сјемена пшенице, приложеним рачу-
нима, на основу чега одобрава газдинствима први дио су-
бвенције у износу до 125 КМ/ha, у складу са расположивим 
износом који је утврђен Планом коришћења средстава.

(9) Након извршене жетве, а најкасније до 5. августа 
2016. године, газдинства достављају подручним једини-
цама Министарства или градским, односно општинским 
одјељењима за привреду, односно пољопривреду, гдје не 
постоје подручне јединице Министарства, податке о ускла-
диштеним количинама меркантилне пшенице у форми 
потписане и овјерене изјаве о ускладиштеним количинама 
пшенице у властитим силосима/објектима и/или доказ о 
продатим, односно ускладиштеним количинама пшенице 
од откупљивача или складиштара, која их затим просљеђују 
Агенцији.

(10) Услов за прихватање доказа о продаји меркантил-
не пшенице из става 9. овог члана је да на рачуну (откуп-
ном блоку), издатом од откупљивача, морају бити наведени 
сљедећи подаци: име и презиме и ЈМБ, односно назив и 
ЈИБ корисника подстицаја, нето количина откупљене пше-
нице у килограмима, откупна цијена по килограму, укуп-
на вриједност откупљене пшенице, уз потпис овлашћеног 
лица и овјеру печатом.

(11) У случају услужног ускладиштења меркантилне 
пшенице, као доказ ће се прихватати искључиво потписан 
и овјерен документ издат од складиштара (потврда, спо-
разум или уговор о ускладиштењу), на којем морају бити 
наведени сљедећи подаци: име и презиме и ЈМБ, односно 
назив и ЈИБ корисника подстицаја, нето количина ускла-
диштене пшенице у килограмима, услови за ускладиштење 
пшенице, укључујући и цијену услуге ускладиштења.

(12) Агенција на основу доказа о ускладиштеним и/
или продатим количинама меркантилне пшенице врши 
обрачун другог дијела подстицаја и сваком пољопривред-
ном газдинству које испуњава прописане услове обрачуна-
ва додатни износ средстава, пропорционално оствареном 
приносу у складу са износом који је утврђен Планом ко-
ришћења средстава:

1) за приносе од четири и више тона по хектару – износ 
до 125 КМ/ha и

2) за приносе мање од четири тоне по хектару – газдин-
ства немају право на исплату другог дијела.”.

Члан 6.
У члану 28. послије става 4. додају се нови ст. 5, 6. и 7, 

који гласе:
“(5) Право на одобравање количине дизел-горива из 

става 2. овог члана може се остварити само једанпут за 
регистроване обрадиве површине у току текуће године и 
исте регистроване обрадиве површине не могу бити пред-
мет поновног обрачуна, без обзира на накнадне промјене 
посједника над истим површинама.

(6) Агенција врши три збирна обрачуна за одобравање 
припадајућих количина регресираног дизел-горива:

1) први обрачун прије почетка продаје регресираног 
дизел-горива за прољећне радове у текућој години, у коли-
чини од 100 l/ha,
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2) други обрачун након истека рока за ажурирање по-

датака о начину коришћења земљишног посједа у РПГ, а 
најкасније до 1. јуна текуће године, у количини од 100 l/ha и

3) трећи обрачун само за газдинства регистрована након 
1. јуна текуће године, прије почетка продаје регресираног 
дизел-горива за јесење радове, а најкасније до 1. октобра 
текуће године, у количини од 50 l/ha.

(7) Након извршених обрачуна из става 6. овог члана, 
Агенција врши појединачне корекције обрачуна, које се 
односе на промјене носиоца газдинства усљед смртног 
случаја, болести, односно губитка способности и исправке 
нетачно унесених података у РПГ.”.

Досадашњи ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 14. постају 
ст. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. и 17.

У досадашњем ставу 8. који постаје став 11. ријечи: “из 
става 7.” замјењују се ријечима: “из става 10.”

У досадашњем ставу 11. који постаје став 14. ријечи: 
“из ст. 5. и 7.” замјењују се ријечима: “из ст. 8. и 10.”.

Члан 7.
У члану 30. у ставу 1. у тачки 1) број: “2014.” замјењује 

се бројем: “2015.”.

Члан 8.
У члану 33. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:
“(2) Право на премију за произведене, декларисане и 

продате саднице љековитог и ароматичног биља имају 
правна лица и предузетници чија производња се прати на 
основу прописа који регулишу област производње и проме-
та сјемена пољопривредног биља.”.

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, ријечи: “из 

става 1.” замјењују се ријечима: “из ст. 1. и 2.”.
У истом ставу у тачки 3) послије ријечи: “садног ма-

теријала” додају се ријечи: “или сјемена пољопривредног 
биља”.

У досадашњим ст. 3. и 4, који постају ст. 4. и 5, ријечи: 
“из става 1.” замјењују се ријечима: “из ст. 1. и 2.”.

Члан 9.
У члану 41. у ставу 1. у тачки 3) послије ријечи: “тла” 

додају се ријечи: “(орање и копање рупа за садњу воћња-
ка)”.

Члан 10.
У члану 44. у ставу 6. ријечи: “производњи крављег 

млијека, затим износу до 50% за набавку и уградњу изму-
зишта” бришу се.

У истом члану у ставу 9. ријечи: “захтјеви и” бришу се.

Члан 11.
Послије члана 46. додаје се нови члан 46а, који гласи:

“Члан 46а.
(1) Право на подстицајна средства за набавку квалитет-

но приплодних супрасних назимица имају корисници који 
у обрачунском периоду набаве најмање пет супрасних на-
зимица.

(2) Корисници остварују подстицајна средства на осно-
ву захтјева који подносе Агенцији, уз који прилажу сље-
дећу документацију:

1) рачуне у складу са чланом 2. ст. 7, 8. и 10. овог пра-
вилника, као доказ о инвестираним средствима,

2) копије педигреа и пасоша за купљена грла и
3) овјерену изјаву да предметно грло за које остварује 

подстицај неће отуђити најмање двије године, изузев због 
здравствених проблема при чему мора обезбиједити потвр-
ду ветеринара о угинућу или неопходности мјере принуд-
ног клања.

(3) Подстицајна средства за намјену из овог члана 
утврђују се у висини од 20% од набавне цијене по грлу и не 
могу бити већа од 10.000 КМ по кориснику годишње.

(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за на-
мјену из овог члана подноси се најкасније до 31. октобра 
текуће године.

(5) За инвестиције настале послије 31. октобра 2015. го-
дине захтјев за остваривање права за намјену из овог члана 
корисници ће подносити у складу са одредбама правилника 
за наредну годину.”.

Члан 12.
У члану 51. послије става 10. додаје се нови став 11, 

који гласи:
“(11) За инвестиције за изградњу система за наводња-

вање из става 1. овог члана настале послије 30. септембра 
2014. године, а до ступања на снагу овог правилника, узи-
маће се у обзир рачуни у складу с одредбама овог правил-
ника, под условом да на основу истих рачуна није остваре-
но право на средства подстицаја у 2014. години.”.

Члан 13.
У члану 52. у ставу 6. ријеч: “прилажу” замјењује се 

ријечју: “прилаже”.
У истом члану у ставу 7. број: “8.” замјењује се бројем: 

“6.”.
У истом члану у ставу 9. ријечи: “30. октобра” замјењују 

се ријечима: “15. децембра”.

Члан 14.
У члану 62. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:
“(2) Право на подстицајна средства за увезено сјеме 

за вјештачко осјемењавање у говедарству имају корисни-
ци регистровани у Министарству и који имају усаглашен 
план увоза и дистрибуције сјемена са Министарством, ако 
је сјеме у складу са потребама за осјемењавање увезено и 
води поријекло од позитивно испитаних приплодњака са 
педигреом.”.

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, послије 

ријечи: “од произвођачке цијене” додају се ријечи: “или 
цијене увезеног сјемена”.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, ријечи: “из 
става 2.” замјењују се ријечима: “из става 3.”.

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, ријечи: “из 
става 1.” замјењују се ријечима: “из ст. 1. и 2.”.

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, ријечи: “из 
става 2.” замјењују се ријечима: “из става 3.”.

Члан 15.
У члану 66. у ставу 1. тачка 3) брише се.
Досадашња тачка 4) постаје тачка 3).
У истом члану став 5. брише се.
Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 5, 6. и 7.
У досадашњем ставу 7, који постаје став 6, ријечи: 

“изузев намјене из става 1. тачка 3) овог члана” бришу се.
У досадашњем ставу 8, који постаје став 7, ријечи: 

“изузев захтјева из става 1. тачка 3) овог члана” бришу се.

Члан 16.
У члану 67. у ставу 2. у тачки 3) послије ријечи: “рачун” 

додају се ријечи: “или предрачун трошкова, с тим да се до 
31. децембра текуће године достави рачун”.

Члан 17.
У члану 69. у ставу 9. у тачки 2) ријечи: “који су упи-

сани у регистар пољопривредних газдинстава Републике 
Српске” бришу се.

У истом члану став 10. брише се.
Досадашњи ст. 11, 12. и 13. постају ст. 10, 11. и 12.
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Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-6731/15
29. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде

Ова верзија Обрасца важи од: 
28. 9. 2015.

Образац 26а.
ПJC2015

Ред. бр. Пријаве:

У случају већег броја парцела уписати : 
број листа/укупан број листова

Лист број: ___од ___

ЈМБ/ЈИБ

Презиме и име/назив правног лица

Адреса пребивалишта/сједиште правног лица
Општина
Телефон

ПРИЈАВА

– о начину коришћења регистрованих обрадивих површина –
сјетва меркантилне пшенице у јесен 2015. године 

• Ради остваривања права на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице, на основу “Програма унапређења про-
изводње меркантилне пшенице у Републици Српској у периоду од 2011. до 2016. године”, под пуном материјалном и кривичном одговор-
ношћу пријављујем да сам у јесен 2015. године, на обрадивом земљишту које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, засијао/
ла сљедеће површине под меркантилном пшеницом:

Ред. 
бр.

Локација парцеле (кaтастарска 
општина)

Број парцеле 
(основни/подброј) Назив парцеле (потес) Површина под мерк. 

пшеницом (ха)

Укупна засијана површина под меркантилном пшеницом (ха):
Напомена: минимална укупна сјетвена површина 1,5 ха

Датум 2 0 1 5 Потпис подносиоца Пријаве:
(за правна лица
обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Пријаву: Пријаву није потребно овјеравати!

Напомена: 
1. Уколико потписник Пријаве наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој 
сјетви 2015. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде
Агенција за аграрна плаћања

Ова верзија Обрасца важи од 
28. 9. 2015. 

Образац 26б. 
ЗРМП2016

Ред. бр. Пријаве:

ЈМБ/ЈИБ

Презиме и име/назив правног лица
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Адреса пребивалишта/сједиште правног лица

Општина
Телефон
Назив банке
Број рачуна

ЗАХТЈЕВ

– за подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2016. години –
• Ради остваривања права на регресирање репроматеријала за производњу меркантилне пшенице, на основу “Програма унапређења про-
изводње меркантилне пшенице у Републици Српској у периоду од 2011. до 2016. године”, под пуном материјалном и кривичном одговор-
ношћу пријављујем да сам у јесен 2015. године, на обрадивом земљишту које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, засијао/
ла укупну површину под меркантилном пшеницом од:

(ха) Словима:           
(ха)

Напомена: минимална укупна сјетвена површина 1,5 ха

Уз Захтјев прилажем укупно: _____________ (словима: __________________) фискалних рачуна (исјечака), као доказ о укупним 
утрошеним количинама репроматеријала:

Врста репроматеријала Утрошена количина у кг

Декларисано сјеме пшенице (кг)

Напомена: минимална сјетвена норма = 170 кг/ха

Датум 2 0 1 5 Потпис подносиоца Захтјева:
(за правна лица
обавезан је печат)

Потпис надлежног службеника који је запримио Захтјев: Захтјев није потребно овјеравати!

Напомена: 
1. Уколико подносилац Захтјева наведе нетачне податке о засијаним сјетвеним површинама под меркантилном пшеницом у јесењој 
сјетви 2015. године, према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја биће искључен из свих подстицаја у 
наредне двије године.
2. Обрадиво земљиште чине катастарске културе: ораница/њива, башта/врт, ливада, воћњак, виноград.

Републикa 
Српска

 Министарство пољопривреде,
 шумарства и водопривреде

Програм унапређења производње мер-
кантилне пшенице у Републици Српској у 

периоду од 2011. до 2016. године
Образац 26в. 
СПЈС2015

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЈАВА ЗАСИЈАНИХ ПОВРШИНА ПОД МЕРКАНТИЛНОМ ПШЕНИЦОМ У ЈЕСЕН 2015. 
ГОДИНЕ

- физичка лица и правна лица -

Ова верзија 
Обрасца важи 
од 28. 9. 2015.

Назив општине:  

Ред. 
бр. ЈМБ/ЈИБ Презиме и име/назив правног лица Адреса пребивалишта/сједиште правног 

лица 
Пријављена 
површина (ха)

1 2 3 4 5
1    
2   
3     
...    

Укупна пријављена засијана површина 
под меркантилном пшеницом у јесен 2015. године

ха  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА 
ПРИВРЕДУ/ПОЉОПРИВРЕДУ

Датум : 

    

 потпис и печат 
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 
и 74/10) и члана 53. став 5. Закона о библиотечкој дјелат-
ности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/01, 
39/03 и 112/08), министар просвјете и културе  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
СРПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ПРОСВЈЕТА” 

ФОЧА

1. Славица Дивјак Обреновић разрјешава се дужности 
вршиоца дужности директора Српске централне библиоте-
ке “Просвјета” Фоча.

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

Број: 07.032/052-3926-1/15
21. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 12. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и чла-
на 53. став 5. Закона о библиотечкој дјелатности (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 52/01, 39/03 и 112/08), 
министар просвјете и културе  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СРПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ “ПРОСВЈЕТА” ФОЧА

1. Славица Дивјак Обреновић именује се за директора 
Српске централне библиотеке “Просвјета” Фоча, на ман-
датни период од четири године.

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

Број: 07.032/052-3923-1/15
21. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 
и 74/10) и члана 53. став 5. Закона о библиотечкој дјелат-
ности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 52/01, 
39/03 и 112/08), министар просвјете и културе  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ФИЛИП ВИШЊИЋ” 
БИЈЕЉИНА

1. Јован Цвјетковић разрјешава се дужности вршио-
ца дужности директора Народне библиотеке “Филип 
Вишњић” Бијељина.

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

Број: 07.032/052-3929/15
18. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 12. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03) и чла-
на 53. став 5. Закона о библиотечкој дјелатности (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 52/01, 39/03 и 112/08), 
министар просвјете и културе  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

“ФИЛИП ВИШЊИЋ” БИЈЕЉИНА

1. Јован Цвјетковић именује се за директора Народне 
библиотеке “Филип Вишњић” Бијељина, на мандатни пе-
риод од четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.032/052-3827/15
18. септембра 2015. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Агенција за државну управу Републике Српске
На основу чл. 7. и 32. Уредбе о стручном испиту за рад 

у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15), директор Агенције за др-
жавну управу Републике Српске утврђује  с љ е д е ћ у

И ЗМ Ј ЕНУ  И  ДОПУНУ
ЛИСТЕ ИСПИТИВАЧА У КОМИСИЈАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАД У УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

(1) Измјена и допуна Листе испитивача за Комисију за 
полагање стручног испита за кандидате са вишом и висо-
ком стручном спремом, и то:

г) РАДНИ ОДНОСИ И РАДНИ ОДНОСИ У УПРАВИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ:

иза: “Сања Стефановић, дип. правник,” додаје се:
- “др Александра Вуковић”.

Број: 23.02/153-725-1/15
29. септембра 2015. године Директор,
Бања Лука Александар Радета, с.р.

Републички центар за истраживање рата, 
ратних злочина и тражење несталих лица
На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), члана 28. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 
37/12) и члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу органи-
зацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима 
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 18/09 и 105/11), а у складу са чланом 9. Уредбе о категоријама 
и звањима државних службеника (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и чланом 10. Уредбе о радним 
мјестима намјештеника (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 18/09, 131/10 и 8/11), директор Републичког центра за истражи-
вање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, уз сагласност 
Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 
РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Републичком центру за истраживање рата, ратних 
злочина и тражење несталих лица (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 34/13 и 41/14) у члану 30. став 3. број: “1” мијења се 
бројем: “2”.

Члан 2.
У члану 31. став 3. број: “2” мијења се бројем: “1”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08/4.5/052-44/15
10. августа 2015. године Директор,
Бања Лука Мр Милорад Којић, с.р.
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Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe

Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) тaчкa 9. и члaнa 5.32 Избoрнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeни глaсник БиХ”, бр. 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), 
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe, нa 53. сjeдници, oдржaнoj 23.9.2015. гoдинe,  д o н и j e л a  ј е

OДЛУКУ
O ПOTВРЂИВAЊУ РEЗУЛTATA ПРИJEВРEMEНИХ ИЗБOРA ЗA НAЧEЛНИКA OПШТИНE ФOJНИЦA, 

OДРЖAНИХ 6. СEПTEMБРA 2015. ГOДИНE

Члaн 1.
(1) Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe пoтврђуje рeзултaтe приjeврeмeних избoрa зa нaчeлникa општинe 

Фojницa, oдржaних 6. сeптeмбрa 2015. гoдинe.
(2) Зa нaчeлникa општинe Фojницa изaбрaн je Клисурa Сaбaхудин, кaндидaт пoлитичкoг субjeктa СДA-Стрaнкa 

дeмoкрaтскe aкциje.

Члaн 2.
Сaстaвни диo oвe oдлукe je извjeштaj o рeзултaтимa глaсaњa зa приjeврeмeнe избoрe из члaнa 1. oвe oдлукe.

Члaн 3.
Oвa oдлукa oбjaвићe сe у “Службeнoм глaснику БиХ”, “Службeнoм глaснику Републике Српске”, “Службeним нo-

винaмa Фeдeрaциje БиХ”, “Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ” и нa вeб-стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje 
БиХ www.izbori.ba.

Брoj: 06-1-07-1-623-2/15
23. септембра 2015. гoдинe Прeдсjeдник,
Сaрajeвo Др Aхмeт Шaнтић, с.р.

NAČELNIK OPĆINE / NAČELNIK OPŠTINE / GRADONAČELNIK GRADA
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ / ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА

FOJNICA / ФОЈНИЦА

Broj birača na dan izbora / Broj birača na dan izbora / Број бирача на дан избора 10.553
Broj birača koji su glasali / Broj glasača koji su glasovali / Број бирача који су гласали 4.620 43,78%
Broj važećih glasačkih listića / Broj valjanih glasačkih listića / Број важећих гласачких листића 4.547 98,42%
Nevažeći neoznačeni glasački listići / Nevaljani neoznačeni glasački listići / 
Неважећи неозначени гласачки листићи 13 0,28%
Nevažeći ostali glasački listići / Nevažeći ostali glasački listići / Неважећи остали гласачки листићи 60 1,30%
Broj mjesta za dodjelu / Broj mjesta za dodjelu / Број мјеста за додјелу 1
Politička stranka/Koalicija/Nezavisni kandidat/Neovisni kandidat Broj glasova  % Izabran
Политичка странка/Коалиција/Независни кандидат Број гласова % Изабран
KLISURA SABAHUDIN – SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 2.537 55,80 Da/Да
MEMIJA EMIR – SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH 2.010 44,20

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
На основу члана 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник БиХ”, број 58/08), Агенција за лијекове и 

медицинска средства Босне и Херцеговине  о б ј а в љ у ј е

СПИСАК
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА (У ОБНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ) ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ 

НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Р. 
бр.

Заштиће-
ни назив 
лијека

Произвођач 
(администра-
тивно сје-
диште)

ИНН Облик лијека Доза
Садржај 
оригинал-
ног пако-
вања

Режим 
изда-
вања

Број 
рјешења

Датум 
рје-
шења

Рје-
шење 
важи до

1 HUMIRA ABBVIE INC adalimumab
rastvor za 
injekciju u 

napunjenom 
špricu

40 mg/0.8 mL
2 staklene 
šprice po 8 
ml rastvora

ZU/Rp 04-07.3-2-
3176/14

11.08.
2015.

8.8.
2020.

2 SYNETRA ALKALOID 
AD klopidogrel fi lm tableta 75 mg 30 fi lm 

tableta Rp 04-07.3-2-
1692/14

24.6.
2015.

13.4.
2020.

3
BUPRE-
NORFIN 

ALKALO-
ID

ALKALOID 
AD buprenorfi n sublingvalna 

tableta 8 mg 28 tableta ▲Rp 04-07.3-2-
2364/15

30.7.
2015.

24.11.
2020.

4
BUPRE-
NORFIN 

ALKALO-
ID

ALKALOID 
AD buprenorfi n sublingvalna 

tableta 8 mg 7 tableta ▲Rp 04-07.3-2-
2363/15

30.7.
2015.

24.11.
2020.

5
BUPRE-
NORFIN 

ALKALO-
ID

ALKALOID 
AD buprenorfi n sublingvalna 

tableta 2 mg 28 tableta ▲Rp 04-07.3-2-
2362/15

30.7.
2015.

24.11.
2020.
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6
BUPRE-
NORFIN 

ALKALO-
ID

ALKALOID 
AD buprenorfi n sublingvalna 

tableta 0,4 mg 28 tableta ▲Rp 04-07.3-2-
2360/15

30.7.
2015.

24.11.
2020.

7
BUPRE-
NORFIN 

ALKALO-
ID

ALKALOID 
AD buprenorfi n sublingvalna 

tableta 2 mg 28 tableta ▲Rp 04-07.3-2-
2361/15

30.7.
2015.

24.11.
2020.

8
BUPRE-
NORFIN 

ALKALO-
ID

ALKALOID 
AD buprenorfi n sublingvalna 

tableta 0,4 mg 7 tableta ▲Rp 04-07.3-2-
2359/15

30.7.
2015.

24.11.
2020.

9 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

13.6 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 2000 ml ZU 04-07.3-2-

3226/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.

10 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

13.6 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 2500 ml ZU 04-07.3-2-

3227/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.

11 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

13.6 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 5000 ml ZU 04-07.3-2-

3228/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.

12 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

38,6 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 5000 ml ZU 04-07.3-2-

3234/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.

13 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

38,6 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 2500 ml ZU 04-07.3-2-

3233/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.

14 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

38,6 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 2000 ml ZU 04-07.3-2-

3232/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.

15 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

22.7 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 2500 ml ZU 04-07.3-2-

3230/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.

16 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

22.7 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 2000 ml ZU 04-07.3-2-

3229/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.
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17 DIANEAL 
PD4 BAXTER AG

glukoza, kal-
cijum hlorid, 
magnezijum 

hlorid, natrijum 
hlorid, natrijum 

laktat

rastvor za 
peritonealnu 

dijalizu

22.7 g/1000 
mL + 5.38 

g/1000 mL + 
4.48 g/1000 
mL + 0.184 

g/1000 mL + 
0.051 g/1000 

mL

PVC vreći-
ca 5000 ml ZU 04-07.3-2-

3231/14
29.6.
2015.

19.5.
2020.

18 PRADAXA
BOEHRINGER 
INGELHEIM 
RCV GmbH

dabigatran etek-
silat kapsula, tvrda 110 mg 10 kapsula Rp 04-07.3-2-

2343/14
16.6.
2015.

13.5.
2020.

19 PRADAXA
BOEHRINGER 
INGELHEIM 
RCV GmbH

dabigatran etek-
silat kapsula, tvrda 110 mg 30 kapsula Rp 04-07.3-2-

2344/14
16.6.
2015.

13.5.
2020.

20 PRADAXA
BOEHRINGER 
INGELHEIM 
RCV GmbH

dabigatran etek-
silat kapsula, tvrda 110 mg 60 kapsula Rp 04-07.3-2-

2345/14
16.6.
2015.

13.5.
2020.

21 PRADAXA
BOEHRINGER 
INGELHEIM 
RCV GmbH

dabigatran etek-
silat kapsula, tvrda 150 mg 10 kapsula Rp 04-07.3-2-

2346/14
15.6.
2015.

13.5.
2020.

22 PRADAXA
BOEHRINGER 
INGELHEIM 
RCV GmbH

dabigatran etek-
silat kapsula, tvrda 150 mg 30 kapsula Rp 04-07.3-2-

2347/14
15.6.
2015.

13.5.
2020.

23 PRADAXA
BOEHRINGER 
INGELHEIM 
RCV GmbH

dabigatran etek-
silat kapsula, tvrda 150 mg 60 kapsula Rp 04-07.3-2-

2348/14
15.06.
2015.

13.05.
2020.

24 DIFEN BOSNALIJEK 
d.d. diklofenak gel 10 mg/g 40 g BRp 04-07.3-2-

2472/15
31.7.
2015.

16.11.
2020.

25

PARACE-
TAMOL 

BOSNALI-
JEK

BOSNALIJEK 
d.d. paracetamol tableta 500 mg 20 tableta BRp 04-07.3-2-

1908/15
31.7.
2015.

10.10.
2020.

26

PARACE-
TAMOL 

BOSNALI-
JEK

BOSNALIJEK 
d.d. paracetamol tableta 500 mg 500 tableta BRp 04-07.3-2-

1909/15
31.7.
2015.

10.10.
2020.

27 KOFAN 
INSTANT

BOSNALIJEK 
d.d.

kofein, parace-
tamol, propife-

nazon
tableta 200 mg + 200 

mg + 50 mg 10 tableta BRp 04-07.3-2-
2473/15

27.8.
2015.

11.11.
2020.

28 KOFAN 
INSTANT

BOSNALIJEK 
d.d.

kofein, parace-
tamol, propife-

nazon
tableta 200 mg + 200 

mg + 50 mg 20 tableta BRp 04-07.3-2-
2474/15

27.8.
2015.

11.11.
2020.

29 CORVITOL 
100

BERLIN-CHE-
MIE AG metoprolol tableta 100 mg 30 tableta Rp 04-07.3-2-

1671/15
5.8.

2015.
19.9.
2020.

30 MANINIL 
1.75

BERLIN-CHE-
MIE AG glibenklamid tableta 1.75 mg 120 tableta Rp 04-07.3-2-

1674/15
24.8.
2015.

19.9.
2020.

31 MANINIL 
3.5

BERLIN-CHE-
MIE AG glibenklamid tableta 3.5 mg 120 tableta Rp 04-07.3-2-

1672/15
24.8.
2015.

19.9.
2020.

32 NEBILET BERLIN-CHE-
MIE AG nebivolol tableta 5 mg 28 tableta Rp 04-07.3-2-

1675/15
28.8.
2015.

19.9.
2020.

33 SIOFOR 
500

BERLIN-CHE-
MIE AG metformin fi lm tableta 500 mg 60 fi lm 

tableta Rp 04-07.3-2-
1673/15

3.8.
2015.

19.9.
2020.

34 SIOFOR 
850

BERLIN-CHE-
MIE AG metformin fi lm tableta 850 mg 60 fi lm 

tableta Rp 04-07.3-2-
1676/15

3.8.
2015.

19.9.
2020.

35 IZOSEPT D BOSNALIJEK 
d.d. povidon jod sprej za kožu, 

otopina 100 mg/1 mL
100 ml 

otopine za 
kožu

BRp 04-07.3-2-
1195/15

11.8.
2015.

10.10.
2020.

36 IZOSEPT D BOSNALIJEK 
d.d. povidon jod otopina za 

kožu 10 g/100 mL
1000 ml 

otopine za 
kožu

BRp 04-07.3-2-
1196/15

11.8.
2015.

10.10.
2020.

37 KALINOR DESMA GmbH

kalijum citrat, 
kalijum hidro-
genkarbonat, 
limunska ki-

selina

šumeća ta-
bleta

(2,17 g + 2 g 
+ 2,057 g)/

tableta

15 šumećih 
tableta Rp 04-07.3-2-

789/15
29.6.
2015.

10.8.
2020.

38 VAL PLUS FARMAVITA 
d.o.o.

hidrohlorotia-
zid, valsartan

fi lmom oblo-
žena tableta

80 mg + 12.5 
mg

28 fi lmom 
obloženih 

tableta
Rp 04-07.3-2-

1862/15
14.7.
2015.

26.9.
2020.

39 VAL PLUS FARMAVITA 
d.o.o.

hidrohlorotia-
zid, valsartan

fi lmom oblo-
žena tableta

160 mg + 
12.5 mg

28 fi lmom 
obloženih 

tableta
Rp 04-07.3-2-

1863/15
14.7.
2015.

26.9.
2020.



 

30 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 2.10.2015.

40 VAL FARMAVITA 
d.o.o. valsartan fi lmom oblo-

žena tableta 80 mg
28 fi lmom 
obloženih 

tableta
Rp 04-07.3-2-

1858/15
3.7.

2015.
26.9.
2020.

41 VAL FARMAVITA 
d.o.o. valsartan fi lmom oblo-

žena tableta 160 mg
28 fi lmom 
obloženih 

tableta
Rp 04-07.3-2-

1859/15
3.7.

2015.
26.9.
2020.

42 ZONTOP FARMAVITA 
d.o.o. pantoprazol gastrorezi-

stentna tableta 20 mg 30 tableta Rp 04-07.3-2-
1396/15

29.7.
2015.

7.9.
2020.

43 ZONTOP FARMAVITA 
d.o.o. pantoprazol gastrorezi-

stentna tableta 40 mg 14 tableta Rp 04-07.3-2-
1397/15

27.7.
2015.

7.9.
2020.

44 AVASTIN
F.HOFFMANN 
- LA ROCHE 

Ltd.
bevacizumab

koncentrat 
za otopinu za 

infuziju
100 mg/4 ml 1 bočica ZU 04-07.3-2-

1529/15
29.6.
2015.

13.1.
2021.

45 AVASTIN
F.HOFFMANN 
- LA ROCHE 

Ltd.
bevacizumab

koncentrat 
za otopinu za 

infuziju
400 mg/16 ml 1 bočica ZU 04-07.3-2-

1530/15
29.6.
2015.

13.1.
2021.

46 BONVIVA
F.HOFFMANN 
- LA ROCHE 

Ltd.

ibandronska 
kiselina fi lm tableta 150 mg 1 fi lm ta-

bleta Rp 04-07.3-2-
1532/15

29.6.
2015.

13.1.
2021.

47 BONVIVA
F.HOFFMANN 
- LA ROCHE 

Ltd.

ibandronska 
kiselina

rastvor za 
injekciju 3 mg/3 ml

1 napunje-
na šprica sa 

3 ml
ZU 04-07.3-2-

1531/15
29.6.
2015.

16.12.
2020.

48 GALITI-
FEN

GALENIKA 
a.d. ketotifen sirup 1 mg/5 mL

100 ml 
sirupa u 
staklenoj 

bočici

Rp 04-07.3-2-
2854/14

28.8.
2015.

16.6.
2020.

49 TRUVADA

GILEAD 
SIENCES 

INTERNATIO-
NAL LIMITED

tenofovir diso-
proksil, emtrici-

tabin
fi lm tableta 245 mg + 200 

mg
30 fi lm 
tableta Rp 04-07.3-2-

2757/14
3.8.

2015.
27.5.
2020.

50 VIREAD

GILEAD 
SIENCES 

INTERNATIO-
NAL LIMITED

tenofovir diso-
proksil fi lm tableta 245 mg 30 fi lm 

tableta Rp 04-07.3-2-
2758/14

4.8.
2015.

27.5.
2020.

51 MIOKAR-
PIN

HEMOFARM 
d.o.o. pilokarpin kapi za oči, 

rastvor 20 mg/ml 10 ml Rp 04-07.3-2-
2095/14

17.6.
2015.

16.11.
2020.

52 HE-
MOMYCIN

HEMOFARM 
d.o.o. azitromicin

prašak za 
rastvor za 
infuziju

500 mg 1 bočica ZU 04-07.3-2-
1600/14

22.6.
2015.

14.4.
2020.

53
GLUCOSI 
INFUNDI-
BILE 5%

HEMOFARM 
d.o.o. glukoza rastvor za 

infuziju 50 g/1000 ml 250 ml ZU 04-07.3-2-
2096/14

22.6.
2015.

16.11.
2020.

54 AKINE-
TON DESMA GmbH biperiden otopina za 

injekciju 5 mg/1 mL 5 ampula 
po 1 ml ZU 04-07.3-2-

788/15
20.7.
2015.

10.8.
2020.

55 CIALIS ELI LILLY 
Export SA tadalafi l fi lmom oblo-

žena tableta 10 mg
4 fi lmom 
obložene 
tablete

Rp 04-07.3-2-
3270/14

17.6.
2015.

15.8.
2020.

56 CIALIS ELI LILLY 
Export SA tadalafi l fi lmom oblo-

žena tableta 20 mg
2 fi lmom 
obložene 
tablete

Rp 04-07.3-2-
3271/14

17.6.
2015.

15.8.
2020

57 MODITEN KRKA tovarna 
zdravil d.d. fl ufenazin obložena 

tableta 1 mg
25 oblože-
nih tableta 

tableta
∆Rp 04-07.3-2-

1214/14
8.6.

2015.
10.6.
2020.

58 MODITEN KRKA tovarna 
zdravil d.d. fl ufenazin obložena 

tableta 2.5 mg
100 oblo-

ženih 
tableta

∆Rp 04-07.3-2-
1215/14

8.6.
2015.

10.6.
2020.

59 MODITEN KRKA tovarna 
zdravil d.d. fl ufenazin obložena 

tableta 5 mg
100 oblo-

ženih 
tableta

∆Rp 04-07.3-2-
1216/14

8.6.
2015.

10.6.
2020.

60 NOLPAZA 
CONTROL

KRKA tovarna 
zdravil d.d. pantoprazol gastrorezi-

stentna tableta 20 mg
14 gastro-

rezistentnih 
tableta

BRp 04-07.3-2-
903/15

15.6.
2015.

20.9.
2020.

61 NOLPAZA 
CONTROL

KRKA tovarna 
zdravil d.d. pantoprazol gastrorezi-

stentna tableta 20 mg
7 gastrore-
zistentnih 

tableta
BRp 04-07.3-2-

902/15
15.6.
2015.

20.9.
2020.

62 TORECAN KRKA tovarna 
zdravil d.d tietilperazin obložena 

tableta 6.5 mg 50 oblože-
nih tableta ∆Rp 04-07.3-2-

2662/14
6.7.

2015.
3.6.

2020.

63 NAKLO-
FEN SR

KRKA tovarna 
zdravil d.d diklofenak

tableta sa 
produženim 

oslobađanjem
100 mg 20 tableta Rp 04-07.3-2-

2131/15
28.7.
2015.

21.10.
2020.

64 NAKLO-
FEN

KRKA tovarna 
zdravil d.d diklofenak supozitorija 50 mg 10 supozi-

torija Rp 04-07.3-2-
2136/15

28.7.
2015.

21.10.
2020.
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65
SEPTOLE-
TE PLUS 

med i limeta
KRKA tovarna 

zdravil d.d
benzokain + 
cetilpiridin pastila 1 mg + 5 mg 18 pastila BRp 04-07.3-2-

2127/15
28.7.
2015.

21.10.
2020.

66 TORECAN KRKA tovarna 
zdravil d.d tietilperazin otopina za 

injekciju 6.5 mg/1 mL 50 ampula ▲ZU 04-07.3-2-
2661/15

31.7.
2015.

3.6.
2020.

67 MISOL
NOBEL ILAC 
SANAYII VE 

TICARET A.S.
sertralin fi lm tableta 50 mg 28 fi lm 

tableta Rp 04-07.3-2-
2170/15

31.8.
2015.

18.10.
2020.

68 ESRAM
NOBEL ILAC 
SANAYII VE 

TICARET A.S.
escitalopram fi lmom oblo-

žena tableta 20 mg
28 fi lmom 
obloženih 

tableta
∆Rp 04-07.3-2-

2169/15
7.7.

2015.
28.10.
2020.

69 ESRAM
NOBEL ILAC 
SANAYII VE 

TICARET A.S.
escitalopram fi lmom oblo-

žena tableta 10 mg
28 fi lmom 
obloženih 

tableta
∆Rp 04-07.3-2-

2168/15
7.7.

2015.
28.10.
2020.

70 AFINITOR
NOVARTIS 
PHARMA 

SERVICES AG
everolimus tableta 10 mg 30 tableta ZU/Rp 04-07.3-2-

1872/15
03.07.
2015.

7.9.
2020.

71 AFINITOR
NOVARTIS 
PHARMA 

SERVICES AG
everolimus tableta 5 mg 30 tableta ZU/Rp 04-07.3-2-

1871/15
3.7.

2015.
7.9.

2020.

72 TASIGNA
NOVARTIS 
PHARMA 

SERVICES AG
nilotinib kapsula, tvrda 200 mg 120 kap-

sula ZU/Rp 04-07.3-2-
1572/14

15.6.
2015.

18.4.
2020.

73 ZYBAN WELLCOME 
LIMITED bupropion

tableta sa 
produženim 

oslobađanjem
150 mg

60 tableta 
sa produže-
nim oslo-
bađanjem

∆Rp 04-07.3-2-
3125/14

23.6.
2015.

14.6.
2020.

1. У случају да прије истека периода важности наступе ограничења за употребу неког од наведених лијекова, Агенција за лијекове и 
медицинска средства Босне и Херцеговине  објавиће измјену овог списка.
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