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На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 

о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 118/08) и члана 42. став 2. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Српске, на 110. 
сједници, одржаној 2.2.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОВЕ НАДЗОРА У РЕПУБЛИЧКОЈ 
УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ

1. Ненад Бајић, дипломирани инж. геодезије, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника директора за послове 
надзора у Републичкој управи за геодетске и имовинско-
правне послове на период до 90 дана, почевши од 26.1.2017. 
године.

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

2: 04/1-012-2-362/17 Предсједница
2. фебруара 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07 и 50/10), генерални секретар Владе Републике Српске  
д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ 
број: 04-1/012-2-202/17, од 26.1.2017. године (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 13/17)
У Рјешењу број: 04-1/012-2-202/17, од 26.1.2017. године 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 13/17), у тач-
ки 1. и у образложењу истог ријечи: “Дејан Мајкић, дипло-
мирани менаџер информационих технологија” замјењују 
се ријечима: “Дејан Мајкић, дипломирани инжењер спе-
цијалиста рачунарства и информатике”.
Број: 04.2/012-490/17 Генерални секретар
21. фебруара 2017. године Владе,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.
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На основу члана 102. Закона о управљању отпадом 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13 и 
106/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар за про-
сторно уређење, грађевинарство и екологију, 10. фебруара 
2017. године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О ВРСТАМА 

ОТПАДА И ДЈЕЛАТНОСТИМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Члан 1.
Овим правилником престаје да важи Правилник о 

врстама отпада и дјелатностима управљања отпадом за које 
је потребна дозвола (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 39/05 и 3/07).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 15.04-020-394/17
10. фебруара 2017. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 12. став 6. Закона о средствима за за-

штиту биља (“Службени гласник Републике Српске”, број 
52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ ПРАВНА 
ЛИЦА КОЈA СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАШТИТУ БИЉА

Члан 1.
У Правилнику о условима које морају да испуњавају 

правна лица која се баве производњом средстава за заштиту 
биља (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/16) у 
члану 1. послије ријечи: “(у даљем тексту: произвођач)” до-
дају се ријечи: “и препакивање средстава за заштиту биља 
(у даљем тексту: пакиралац)”.

Члан 2.
У члану 2. став 2. брише се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 3.
У члану 3. послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који 

гласе: 
“(3) Пакиралац може да обавља послове из члана 2. 

став 2. овог правилника уколико испуњава сљедеће услове:
1) да има сједиште у Републици Српској;
2) да је регистрован у складу са прописом који уређује 

област регистрације пословних субјеката;
3) да има у сталном радном односу, са пуним радним вре-

меном, запосленог дипломираног инжењера са завршеним 
првим циклусом студија у трајању од четири године (240 
ECTS бодова) или еквивалент из области пољопривреде - 
смјер заштита биља, ратарско-повртарски, воћарско-виногра-
дарски, други смјер биљне производње или општи смјер или 

4) да има у власништву или у закупу радни простор 
прилагођен препакивању средстава за заштиту биља, са од-
говарајућом вентилацијом и прилазом и без прикључка на 
директну канализацију, у оквиру којег су изграђени:

1. просторија за пријем и смјештај средстава за заштиту 
биља која се препакују, 

2. просторије за препакивање средстава за заштиту биља,
3. складиште готових препакованих средстава за зашти-

ту биља,
4. посебна просторија за гардеробу са санитарним чво-

ром и
5. просторија за административне послове;
5) да има у власништву опрему (минимум техничка вага 

и мензуре), калибрирану по важећим прописима.
(4) Приликом складиштења средстава за заштиту биља 

која ће се препаковати или су препакована течне формула-
ције обавезно се одлажу испод прашкастих формулација.”. 

Члан 4. 
У члану 5. у тачки 1) послије ријечи: “емулзија” ријечи: 

“(уређаји за пуњење боца и канистера и реактори са мјер-
ном техником у ЕX електричном извођењу)” бришу се.

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

“Члан 5а.
У оквиру просторија за препакивање средстава за за-

штиту биља из члана 3. овог правилника, у зависности од 
врсте производа који се препакују, налази се:
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1) линија за препакивање средстава за заштиту биља у 
течном агрегатном стању и 

2) линија за препакивање средстава за заштиту биља у 
чврстом агрегатном стању.”.

Члан 6.
У члану 6. послије ријечи: “Произвођачи” додају се за-

пета и ријечи: “односно пакираоци”.
У тачки 4) послије ријечи: “производње” додају се запе-

та и ријечи: “односно препакивања”.
У тачки 5) послије ријечи: “производње” додају се запе-

та и ријечи: “односно препакивања”.

Члан 7.
У члану 7. у ставу 2. ријечи: “раду са средствима за за-

штиту биља” замјењују се ријечима: “процесу производње, 
односно препакивања средстава за заштиту биља”. 

Члан 8.
Члан 8. мијења се и гласи: 
“(1) Правно лице које жели да се бави производњом, 

односно препакивањем средстава за заштиту биља подно-
си Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: Министарство) захтјев за утврђивање 
услова за производњу, односно препакивање средстава за 
заштиту биља на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу овог 
правилника и чини његов саставни дио.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана достављају се сље-
дећи документи:

1) рјешење о регистрацији пословног субјекта,
2) употребна дозвола за производне објекте, односно 

објекте за препакивање, 
3) еколошка дозвола за производне објекте, односно 

објекте за препакивање,
4) уговор о закупу објекта или доказ о власништву,
5) одобрење за производњу средстава за заштиту биља 

у складу са прописима којима се уређују хемикалије,
6) копија дипломе инжењера пољопривреде и
7) уговор о раду на неодређено вријеме са пуним рад-

ним временом.
(3) Правно лице које жели да се бави препакивањем 

средстава за заштиту биља, поред документације из става 
2. овог члана, мора да достави и уговор о препакивању, 
склопљен са произвођачем средстава за заштиту биља чије 
средство се препакује или заступником произвођача уколи-
ко је овлашћен од произвођача да може потписати уговор у 
његово име.

(4) Уговор из става 3. овог члана обавезно садржи одред-
бе о одговорности за штету која може проистећи из ко-
ришћења средстава за заштиту биља које је препаковано.”.

Члан 9.
У члану 9. у ставу 3. послије ријечи: “производњу” до-

дају се запета и ријечи: “односно препакивање”.

Члан 10.
У члану 10. послије ријечи: “Произвођач” додају се за-

пета и ријечи: “односно пакиралац”.

Члан 11.
У члану 11. у ставу 1. послије ријечи: “произвођача” до-

дају се запета и ријечи: “односно пакиралаца”. 
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) У евиденцију се уписује сваки објекат за производ-

њу, односно препакивање, укључујући и врсте формула-
ције коју произвођач производи, односно пакиралац пре-
пакује.”.

Члан 12.
Послије члана 11. додаје се нови члан 11а, који гласи:

“Члан 11а.
Сва правна лица којима су издата одобрења за про-

изводњу и препакивање средстава за заштиту биља дужна 
су да већ постојеће уговоре које су закључили са произво-
ђачима средстава за заштиту биља ускладе са чланом 8. 
став 4. овог правилника у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог правилника.”.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-052-528/17
13. фебруара 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ
Образац 1.

ЗАХТЈЕВ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОДНОСНО 

ПРЕПАКИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
1. Подносилац Захтјева

Назив субјекта
Адреса
Електронска адреса
Број телефона

2. Подаци о производном објекту

Адреса 
Намјена □  Производња                                      □   Препакивање

3. Достављена документација 

Документација Означити са X

Рјешење о регистрацији пословних субјеката

Употребна дозвола за производне објекте

Еколошка дозвола за производне објекте

Одобрење за производњу средстава за заштиту 
биља у складу са прописима којима се уређују 
хемикалије

Копија дипломе инжењера пољопривреде

Уговор о раду на неодређено вријеме са пуним 
радним временом

Уговор о закупу објекта или доказ о 
власништву 

Уговор о препакивању

Административна такса

 Датум,  М. П.     Потпис овлашћеног лица
____________________

312
На основу члана 33. став 2. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоупра-
ве (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/06) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар управе и локалне 
самоуправе  д о н о с и

КОДЕКС
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА У ГРАДСКОЈ, ОДНОСНО 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
Овим кодексом утврђују се принципи дјеловања и пра-

вила понашања на основу којих службеник у органу једи-


