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Да ли је долазило до промјена активности у односу на приједлог 
пројекта?
(Увођење нових активности, измјене постојећих, одустајање од 
неких активности.) Ако је долазило до промјена активности, 
потребно је навести које су то активности и разлози због којих 
је до промјена дошло:

Постигнути резултати у односу на очекиване резултате дате у 
приједлогу пројекта:

Шта је остварено на плану постизања одрживости пројектних 
активности? 
(Да ли планирате наставак реализације активности и како? Да 
ли постоје нове иницијативе за пројекте, финансијска партици-
пација корисника и слично?)

Приказ финансијске конструкције реализације пројекта у 
КМ (у прилогу доставити доказ о утрошку средстава - ра-
чуне, фактуре и др.) 

Ред. 
бр. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ИЗНОС

1. Властита средства
2. Средства спонзора, донатора
3. Средства међународних организација
4. Средства локалне заједнице
5. Средства из осталих извора
6. Средства гранта Министарства

УКУПНО
________________ ________________________ М. П.
Мјесто и датум Потпис подносиоца захтјева
            Овлашћено лице
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На основу члана 42. став 5. 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 УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА ПРЕГЛЕДА И 

УЗОРКОВАЊА ПОШИЉКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА И АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ 

СУПСТАНЦЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин врше-

ња прегледа и узорковања пошиљке средстава за заштиту 
биља и активне супстанце, односно основне супстанце (у 
даљем тексту: пошиљка), начин достављања узорака и број 
и величина узорка ради испитивања, начин најављивања 
приспијећа пошиљке, образац и садржина захтјева за пре-
глед пошиљке и услови које увозник мора да обезбиједи 
ради обављања фитосанитарног прегледа.

Члан 2.
(1) Увозник или његов овлашћени шпедитер при увозу 

пријављује фитосанитарном инспектору на граничном пре-
лазу приспијеће пошиљке.

(2) Пошиљка која може бити бродска, вагонска, камион-
ска или контејнерска дио је шарже, цијела шаржа или више 
шаржи једне исте врсте пошиљке која је приспјела на гра-
нични прелаз.

(3) Пријава пошиљке из става 1. овог члана врши се 
подношењем захтјева за преглед пошиљке писменим пу-
тем.

(4) Захтјев за преглед пошиљке предаје се одмах по 
приспијећу пошиљке на гранични прелаз, а најкасније у 
року од 24 часа од приспијећа пошиљке.

(5) Захтјев за преглед пошиљке подноси се на Обрасцу 
1, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов 
саставни дио, а који садржи:

1) назив пошиљке,
2) пословно име произвођача,
3) пословно име увозника и
4) количину која се увози.
(6) Уз захтјев за преглед пошиљке прилажу се:
1) фактура (рачун),
2) декларација,
3) упутство за употребу и
4) цертификат о квалитету.

Члан 3.
(1) Преглед пошиљке из члана 2. овог правилника по-

дразумијева идентификацију пошиљке и преглед докумен-
тације, амбалаже, превозног средства и саме пошиљке.

(2) Идентитет пошиљке се провјерава упоређивањем 
садржаја пошиљке са подацима наведеним на пратећим 
документима, тј. података из захтјева за преглед пошиљке, 
одобрења за увоз издатог од надлежног органа и цертифи-
ката базног произвођача који прати пошиљку, са ознакама 
на амбалажи пошиљке која се увози.

(3) Узорковање пошиљке врши се по шаржама на осно-
ву процјене ризика или када фитосанитарни инспектор то-
ком идентификације посумња на квалитет пошиљке.

(4) Шаржа је количина пошиљке у току једног про-
изводног процеса (турнуса) истог квалитета.

(5) Свака шаржа из става 3. овог члана има означен се-
ријски број одређене производње на цертификату који пра-
ти пошиљку.

(6) Узорковање се не врши код пошиљки узорака сред-
става за заштиту биља и активних супстанци, односно 
основних супстанци.

Члан 4.
(1) Ако увозник посједује царинско складиште које је 

унијето у одобрење о увозу и постоји могућност царињења 
унутар Републике Српске, фитосанитарни инспектор на 
граничном прелазу врши узорковање пошиљке и издаје 
рјешење о превозу на основу којег пошиљку пропушта до 
мјеста царињења под царинским надзором.

(2) Ако на граничном прелазу из техничких разлога 
није могуће извршити узорковање пошиљке, фитосани-
тарни инспектор о томе издаје рјешење и такву пошиљку 
упућује до мјеста царињења под царинским надзором у ца-
ринско складиште унијето у одобрење о увозу, гдје се врши 
узорковање од надлежног фитосанитарног инспектора.

Члан 5.
(1) Приликом узимања узорака пошиљке за испитивање 

истовремено се узимају два узорка, у потребној количини 
за прву и другу анализу (суперанализу).

(2) Један узорак фитосанитарни инспектор без одлага-
ња доставља на анализу овлашћеној лабораторији.
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(3) Други узорак се чува код инспекцијског органа или 

код овлашћене лабораторије на начин којим се не наруша-
вају својства узетих узорака.

Члан 6.
(1) Количина узетог узорка сваке пошиљке која се узи-

ма за испитивање садржаја активне материје је 0,5 l или 
0,5 kg.

(2) Количина узетог узорка сваке пошиљке која се узме 
за испитивање хемијских и физичких особина је:

1) 0,5 l за течне формулације (EC, SC, SL, ES, CE, FS, 
LS, SE, UL, OL, AS, EW, EO),

2) 0,5 kg за чврсте формулације (WP, PW, WS, SP, SS, 
DP, DS),

3) 0,1 kg за водорастворљиве грануле (SG), вододиспер-
зибилне грануле (WG), микрокапсуле за суспензије (MC), 
суспензије капсула (CS),

4) 1,0 kg за формулације у облику гранула (GR, FG, GG, 
MG, CG) и

5) од 0,2 до 0,5 kg или литара за формулације за посебне 
намјене.

(3) Ако су оригинална паковања мала, узоркује се више 
паковања до количине из става 2. овог члана.

(4) Готова средства за заштиту биља на бази цијаново-
доничне киселине, алуминијум-фосфида, цинк-фосфида, 
односно магнезијум-фосфида не отварају се, већ се узор-
кује оригинално паковање.

Члан 7.
(1) Након узимања узорака, сваки узорак се печати и 

означава.
(2) Печаћење узорака врши се погодним средствима, 

као што су пломба, суви печат и восак, јемственик и на на-
чин којим се обезбјеђује интегритет узетих узорака.

(3) Означавање узорака врши се на начин којим се 
обезбјеђује поуздана идентификација узетих узорака 
шифрoвањем када је то могуће.

Члан 8.
(1) Након добијања резултата испитивања од овлашће-

не лабораторије, ако је резултат у складу са прописаним 
условима, фитосанитарни инспектор други узорак враћа 
увознику или произвођачу на њихов захтјев.

(2) Ако резултати испитивања нису у складу са пропи-
саним условима, фитосанитарни инспектор други узорак 
просљеђује на суперанализу другој овлашћеној лаборато-
рији, и то само на захтјев увозника.

Члан 9.
Извјештај о резултатима испитивања пошиљке овла-

шћена лабораторија доставља фитосанитарном инспектору 
у року од осам дана од дана пријема узорка.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-052-6249/16
1. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 
Образац 1.

ПРИЈАВА ПОШИЉКЕ КОЈА ПОДЛИЈЕЖЕ 
ФИТОСАНИТАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ПРИ УВОЗУ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА
Републичкој пољопривредној инспекцији
Одјељење ______________________

Обавјештавамо вас да је на гранични прелаз _________________ 
приспјела пошиљка
________________________________________________________
________________________________________________________

(врста робе и намјена)

Пошиљалац __________________________________________
Земља поријекла ______________________________________
Прималац ____________________________________________

За преглед пошиљке обезбијеђени су прописани услови:

Дана ________    у сати __________ мјесто прегледа ______________

Ред. 
број

Број превозног 
средства Јед. мјере Количина Врста робе

1.
2.

Документација о пошиљци потребна за преглед и овјеру приложе-
на је уз ово обавјештење.

Преглед извршен дана _____________________ у __________ сати.

Накнаде и трошкови прегледа за наведену пошиљку иду на терет 
увозника, извозника, превозника. Рачун испоставити на овлашће-
ног заступника.
________________________________________________________

(тачна адреса овлашћеног заступника)
   М. П. Овлашћени заступник

_______________________
(потпис) 

РЈЕШЕЊЕ
БРОЈ: 
  М. П.       ____________________________

(факсимил и потпис инспектора)
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На основу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о полагању пра-

восудног испита у Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 58/16) и на основу члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), министар правде, 10. августа 2016. године, 
д о н о с и

ПРОГ РАМ
ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1. Овим програмом утврђују се правне области и систе-
матизују правни прописи за полагање правосудног испита.

2. Програм правосудног испита обухвата сљедеће обла-
сти:

КРИВИЧНОПРАВНА ОБЛАСТ
2.1. Кривично право

2.1.1. Општи дио
Извори кривичног права
Основна начела кривичног права
Временско важење кривичног закона
Просторно важење кривичног закона (принципи важења)
Општи појам кривичног дјела
Основни елементи општег појма кривичног дјела: радња, 
посљедица и узрочна веза
Субјекат и објекат кривичног дјела




