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Члан 10.
Произвођач средстава за заштиту биља дужан је да сва-

ку промјену пријави Министарству у року од 30 дана од 
дана настале промјене.

Члан 11.
(1) Министарство на основу поднесених захтјева и 

издатих рјешења води евиденцију произвођача средстава за 
заштиту биља.

(2) У евиденцију се уписује сваки објекат за производ-
њу, укључујући и врсте формулација које се производе на 
том производном мјесту.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-052-3450/16
6. маја 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ
Образац 1.

ЗАХТЈЕВ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 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 којим се уређују хе-
микалије

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
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На основу члана 30. став 5. и члана 55. став 4. Закона о 

средствима за заштиту биља (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 52/10) 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, 121/12 и 15/16), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОБРАСЦУ И САДРЖАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС, САДРЖАЈУ 
РЕГИСТРА ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА И РЕГИСТРА 

ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА

Члан 1.
У Правилнику о обрасцу и садржају захтјева за упис, 

садржају Регистра дистрибутера и увозника и Регистра 
пружалаца услуга (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 106/11 и 94/14) у члану 3. став 2. тачка в) подтачка 2) 
брише се.

Члан 2.
У члану 5. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Стручно лице мора имати високу стручну спрему:
а) завршен VII степен - смјер заштита биља, ратарски, 

воћарско-виноградарски, други смјер биљне производње 
или општи смјер пољопривредне струке или

б) завршен први циклус студија у трајању од три или 
четири студијске године - смјер заштита биља, ратарски, 
воћарскo-виноградарски, други смјер биљне производње 
или општи смјер пољопривредне струке или

в) завршен други циклус студија у трајању једне или 
двије студијске године - смјер заштита биља, ратарски, 
воћарско-виноградарски, други смјер биљне производње 
или општи смјер пољопривредне струке.”.

Члан 3.
У члану 10а. у ставу 1. број: “6” и запета бришу се.

Члан 4.
У члану 11. послије става 1. додаје се став 2, који гласи:
“(2) Регистарски број дистрибутера, односно увозника 

састоји се од ознаке БДСЗБ или БУСЗБ и осам нумеричких 
цифара, од којих:

а) првих пет цифара означавају матични број општине,
б) посљедње три цифре означавају редни број захтјева 

запримљеног у Министарству.”.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.

Члан 5.
У члану 15. у ставу 3. у тачки в) подтачка 2) брише се.

Члан 6.
У члану 18. послије става 1. додаје се став 2, који гласи:
“(2) Контролно тестирање опреме и уређаја за пружање 

оперативних услуга врши овлашћена институција.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 7.
У члану 19. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Дозвола за пружање услуга даје се лицу које има 

високу стручну спрему:
а) завршен VII степен - смјер заштита биља или неки 

други смјер биљне производње или општи смјер пољопри-
вредне струке са положеним стручним испитом из области 
средстава за заштиту биља или

б) завршен први циклус студија у трајању од три или 
четири студијске године - смјер заштита биља или неки 
други смјер биљне производње или општи смјер пољопри-
вредне струке са положеним стручним испитом из области 
средстава за заштиту биља или

в) завршен други циклус студија у трајању од једне 
или двије студијске године - смјер заштита биља или неки 
други смјер биљне производње или општи смјер пољопри-
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вредне струке са положеним стручним испитом из области 
средстава за заштиту биља или

г) дипломирани инжењер шумарства, завршен VII сте-
пен или завршен први циклус студија у трајању од три или 
четири студијске године или завршен други циклус студија 
у трајању једне или двије студијске године са специјали-
зацијом из области заштите шума, а који се најмање три 
године бави пословима из области примјене средстава за 
заштиту биља.”.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-052-3449/16
6. маја 2016. године Министар, 
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

706
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), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу органи-
зацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима 
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањи-
ма државних службеника и члана 10. Уредбе о радним мјестима 
намјештеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 
131/10 и 8/11), министар просвјете и културе  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И 

КУЛТУРЕ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству просвјете и културе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/13, 59/14 и 
65/15) у члану 22. став 1. мијења се и гласи: 

“(1) У Министарству се систематизују 93 радна мјеста са 112 
извршилаца, од чега 67 радних мјеста државних службеника са 75 
извршилаца, 23 радна мјеста намјештеника са 33 извршиоца, рад-
но мјесто министра са једним извршиоцем, радно мјесто шефа Ка-
бинета министра са једним извршиоцем и радно мјесто савјетника 
министра са два извршиоца.”.

Члан 2.
У члану 23. у тачки 4. “Секретаријат Министарства, Одјељење 

за правне, опште и заједничке послове” послије радног мјеста под 
називом: “Виши сарадник за архиву” додаје се ново радно мјесто, 
које гласи:

“Виши стручни сарадник за опште и заједничке послове
Опис послова: води регистар свих уговора које закључује Ми-

нистарство, ради на обради података из регистра и исте ажурира, 
сачињава статистичке и друге извјештаје Министарства, судје-
лује у изради планова, анализа и информација из надлежности 
Министарства, стара се о евиденцији у Књизи путних налога о 
одобреним службеним путовањима, израђује путне налоге, прати 
њихову реализацију и сачињава приједлоге рјешења за службена 
путовања у земљи и иностранству, сачињава приједлоге рјешења 
о одобравању средстава за организацију округлих столова, конфе-
ренција и јавних расправа, за трошкове превоза чланова комисија 
и слично, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења 
и секретара. За свој рад одговара начелнику Одјељења и секретару.

Категорија: државни службеник шесте категорије, треће звање.
Број извршилаца: 1 (један)
Посебни услови: VII степен стручне спреме, економски фа-

култет или висока школа за примијењене и правне науке, правни 
факултет, најмање једна година радног искуства у траженом сте-
пену образовања, положен стручни испит за рад у републичким 
органима управе, познавање рада на рачунару.”.

У члану 23. у тачки 4. “Секретаријат Министарства, Одјељење 
за правне, опште и заједничке послове” радно мјесто под називом: 
“Администратор-оператер” брише се.

У члану 23. у тачки 5. “Ресор за предшколско, основно и 
средње образовање и васпитање, Одјељење за предшколско ва-
спитање и образовање” код радног мјеста под називом: “Виши 
стручни сарадник за развој предшколског програма и педагошке 
документације” у посебним условима послије ријечи: “педагошки 
или филолошки факултет” додају се ријечи: “факултет политичких 
наука”. 

У члану 23. у тачки 6. “Ресор за високо образовање, Одјељење 
за студентски и ученички стандард” код радног мјеста под нази-
вом: “Виши стручни сарадник за међународну размјену студената 
и пројеката” у посебним условима послије ријечи: “педагошки или 
филолошки факултет” додају се ријечи: “факултет политичких на-
ука”.

У члану 23. у тачки 7. “Ресор културе” послије радног мјеста 
под називом: “Виши стручни сарадник за стратешко планирање 
културе” додаје се ново радно мјесто, које гласи: 

“Виши стручни сарадник за нормативне и правне послове 
у области културе

Опис послова: обавља управне и стручне послове из области 
културног насљеђа и области савременог стваралаштва, предлаже, 
прати и припрема законска рјешења из области културног насљеђа 
и области савременог стваралаштва, учествује у изради прописа и 
аката у области културног насљеђа и области савременог ствара-
лаштва, врши управни надзор и контролу над радом установа кул-
туре, сарађује са референтима других организационих јединица у 
оквиру Ресора културе, прати и учествује у међународним пројек-
тима који се односе на законске и подзаконске акте из области кул-
туре, врши анализу постојећег законодавства из области културе и 
прати њену усклађеност са важећим конвенцијама и декларација-
ма, разматра усаглашавање општих аката републичких установа и 
републичких управних организација из области културе, обавља и 
друге послове по налогу помоћника министра. За свој рад одговара 
помоћнику министра. 

Категорија: државни службеник шесте категорије, треће звање.
Број извршилаца: 2 (два)
Посебни услови: VII степен стручне спреме, правни факултет, 

најмање једна година радног искуства у траженом степену образо-
вања, познавање енглеског језика, положен стручни испит за рад у 
републичким органима управе.”.

У члану 23. у тачки 7. “Ресор културе, Одјељење за савремено 
стваралаштво и креативну индустрију” радно мјесто под називом: 
“Виши стручни сарадник за нормативне и правне послове у обла-
сти савременог стваралаштва” брише се.

У члану 23. у тачки 7. “Ресор културе, Одјељење за заштиту 
културног насљеђа” радно мјесто под називом: “Виши стручни 
сарадник за нормативне и правне послове у области културног 
насљеђа” брише се.

Члан 3.
(1) Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правил-

ника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у Министарству просвјете и културе даје Влада Републике Српске.

(2) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.04/052-2455-3/13
15. фебруара 2016. године  Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.




