
ОД Л У К У

О ИЗ МЈЕ НИ И ДО ПУ НИ ОД ЛУ КЕ О ФОР МИ РА ЊУ ТИ МА

ЗА КО ОР ДИ НА ЦИ ЈУ АК ТИВ НО СТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

РАТ НИХ ЗЛО ЧИ НА И ТРА ЖЕ ЊЕ НЕ СТА ЛИХ ЛИ ЦА

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 11/10)

I

У Од лу ци о фор ми ра њу Ти ма за ко ор ди на ци ју ак тив -
но сти ис тра жи ва ња рат них зло чи на и тра же ње не ста лих
ли ца, број: 04/1-012-2-114/10, од 28. јануара 2010. го ди не
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 11/10), у тач -
ки V по сли је ри је чи: “ад ми ни стра тив ну” до да је се за пета и
но ва ри јеч: “фи нан сиј ску”, а оста ли дио тек ста оста је
непро ми је њен.

II

У тач ки VIII бри ше се ре че ни ца ко ја гла си: “О на чи ну
фи нан си ра ња од лу чу је Вла да Ре пу бли ке Срп ске по себ ном
од лу ком.” и до да је но ви став, ко ји гла си: “Нео п ход на нов -
ча на сред ства из прет ход ног ста ва ове од лу ке обез би је ди ће
се у ви ду те ку ће по мо ћи на ор га ни за ци о ном ко ду Ре пу -
блич ког цен тра за ис тра жи ва ње рат них зло чи на.”.

III

Oва од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2338/10 Предсједник
11. новембра 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1895

На осно ву чла на 27. За ко на о кон це си ја ма (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 25/02, 91/06 и 92/09) и чла -
на 43. став 6. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Влада Репу-
блике Српске, на сједници од 11. новембра 2010. године,
д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА ЗА ДО ДЈЕ ЛУ 

КОН ЦЕ СИ ЈЕ ЗА ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ И ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ

ТУ ФА И ЗЕ О ЛИ ТА НА ЛО КА ЛИ ТЕ ТУ “НО ВА КО ВИ ЋИ”

КОД ЧЕ ЛИН ЦА

1. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за до дје лу кон це си је за
истра жи ва ње и екс пло а та ци ју ту фа и зе о ли та на ло ка ли те -
ту “Но ва ко ви ћи” код Че лин ца, на зе мљи шту озна че ном као
к.ч. бр. 1301, 1302 и 1303, КО Шње го ти на Сред ња, оп шти -
на Че ли нац.

2. Кон це си ја за ис тра жи ва ње и екс пло а та ци ју ту фа и
зе о ли та на ло ка ли те ту из тач ке 1. овог рје ше ња до ди је ли ће
се на осно ву јав ног по зи ва, у скла ду са од ред ба ма чл. 23.
до 26. За ко на о кон це си ја ма.

3. За ре а ли за ци ју овог рје ше ња за ду жу је се Ми ни стар -
ство ин ду стри је, енер ге ти ке и ру дар ства.

4. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-2325/10 Предсједник
11. новембра 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1896

На осно ву чла на 207. За ко на о оп штем управ ном по -
ступ ку (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
13/02), ге не рал ни се кре тар Вла де Ре пу бли ке Срп ске
д о н о  с и

З А  К Љ У  Ч А К

О ИС ПРАВ ЦИ ТЕХ НИЧ КЕ ГРЕ ШКЕ У РЈЕ ШЕ ЊУ број:

04/1-012-2-2234/10, од 21. октобра 2010. го ди не

У Рје ше њу Вла де Ре пу бли ке Срп ске, број: 04/1-012-2-
2234/10, од 21. октобра 2010. го ди не, у са мом на зи ву Рје -
ше ња, умје сто 1. јануар - 31. децембар 2010. го ди не, тре ба
да сто ји 1. јануар - 31. децембар 2011. го ди не.

Број: 04/1.3.1-3468/10 Генерални секретар
17. новембра 2010. године Владе,
Бања Лука Владо Благојевић, с.р.

1897

На осно ву чла на 52. став 3. За ко на о сје ме ну по љо при -
вред ног би ља (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 37/09) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ВО ЂЕ ЊУ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ О ПРО ИЗ ВОД ЊИ И 

КО ЛИ ЧИ НИ РА СА ДА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ БИ ЉА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се са др жај, об лик и на -
чин во ђе ња еви ден ци је о про из вод њи и ко ли чи ни ра са да
по љо при вред ног би ља.

Члан 2.

(1) По ред усло ва про пи са них За ко ном о сје ме ну по љо -
при вред ног би ља, про из во ђа чи ра са да по љо при вред ног
би ља (у да љем тек сту: про из во ђа чи ра са да) ду жни су да во -
де еви ден ци ју о про из вод њи и ко ли чи ни про из ве де ног ра -
са да и да о истом до ста ве из вје штај Ми ни стар ству по љо -
при вре де, шу мар ства и во до при вре де (у да љем тек сту: Ми -
ни стар ство).

(2) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на во ди се на Обра -
сцу број 1, ко ји се на ла зи у При ло гу овог пра вил ни ка и чи -
ни ње гов са став ни дио.

(3) Еви ден ци ја и до ку мен та ци ја којa се во ди мо ра се
чу ва ти и би ти до ступ на над ле жним ор га ни ма пет го ди на.

Члан 3.

(1) Еви ден ци ја из чла на 2. овог пра вил ни ка во ди се у
об ли ку књи ге еви ден ци је или у елек трон ској фор ми.

(2) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на до ста вља се јед -
ном го ди шње, нај ка сни је до 31. де цем бра те ку ће го ди не,
Ми ни стар ству, ко је је во ди као је дин стве ну ба зу по да та ка.

Члан 4.

Еви ден ци ја из чла на 2. овог пра вил ни ка са др жи по дат -
ке о:

а) про из во ђа чу ра са да,

б) пар це ли (по вр ши на и озна ка),

в) упо три је бље ном за си ја ном сје ме ну по љо при вред ног
би ља (вр ста, сор та и ка те го ри ја, по ри је кло сје ме на и на зив
про из во ђа ча, да тум сје тве, број де кла ра ци је, број фи то са -
ни тар ног сер ти фи ка та/број увје ре ња о чи сто ћи сор те),

г) ко ли чи ни про из ве де ног ра са да и

д) бро ју увје ре ња о здрав стве ном ста њу ра са да и ин -
сти ту ци ји ко ја је из да ла увје ре ње о здрав стве ном ста њу.

Члан 5.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-20051/10
2. новембра 2010. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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На осно ву чла на 59, а у ве зи са чл. 19, 39. и 42. За ко на
о сје ме ну по љо при вред ног би ља (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 37/09) и чла на 82. став 2. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар по љо при -
вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ВО ЂЕ ЊУ РЕГИСТAРА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА, ДО РА ЂИ ВА ЧА,

ПРО МЕТ НИ КА И УВО ЗНИ КА СЈЕ МЕ НА 

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ БИ ЉА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се са др жи на и на чин во -
ђе ња Ре ги стра про из во ђа ча сје ме на по љо при вред ног би ља
(у да љем тек сту: Ре ги стар про из во ђа ча), Ре ги стра до ра ђи -
ва ча сје ме на по љо при вред ног би ља (у да љем тек сту: Ре ги -
стар до ра ђи ва ча), Ре ги стра за про мет сје ме на по љо при -
вред ног би ља (у да љем тек сту: Ре ги стар про мет ни ка) и Ре -
ги стра уво зни ка сје ме на по љо при вред ног би ља (у да љем
тек сту: Ре ги стар уво зни ка).

Члан 2.

(1) Ре ги стри из чла на 1. овог пра вил ни ка (у да љем тек -
сту: Ре ги стри) са др же по дат ке о при вред ном дру штву, дру -
гом прав ном ли цу и пред у зет ни ку ко ји се ба ви про из вод -
њом, до ра дом, про ме том или уво зом сје ме на по љо при -
вред ног би ља.

(2) До ку мен ти ко ји се под но се уз за хтјев за упис у Ре -
ги стре чи не са став ни дио Ре ги ста ра до њи хо вог пре во ђе ња
у елек трон ску фор му, а по сли је њи хо вог пре во ђе ња у елек -
трон ску фор му и уно ше ња у Ре ги стре до ку мен ти се трај но
чу ва ју у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ар хив ска
гра ђа.

Члан 3.

(1) Ре ги стар про из во ђа ча са др жи по дат ке о про из во ђа -
чу сје ме на по љо при вред ног би ља (у да љем тек сту: про -
изво ђач сје ме на) и по дат ке о дjелатн ости про из вод ње сје -
ме на:

а) по да ци о про из во ђа чу сје ме на су:

1) ред ни број упи са,

2) број и да тум рjешења о упи су у Ре ги стар по слов них
су бје ка та, као и ши фра пре те жне дjелатн ости про из во ђа ча
сје ме на,

3) оп шти по да ци о про из во ђа чу сје ме на (по слов но име,
сjедишт е, адре са, ма тич ни број и по ре ски иден ти фи ка ци о -
ни број, број те ле фо на и e-mail),

4) број и да тум рjешења о упи су у Ре ги стар про из во ђа -
ча сје ме на по љо при вред ног би ља и рjешења о бри са њу из
Ре ги стра про из во ђа ча сје ме на по љо при вред ног би ља,

5) име и пре зи ме, адре са, је дин стве ни ма тич ни број
гра ђа ни на за пред у зет ни ка,

6) по да ци о од го вор ном ли цу (име и пре зи ме, адре са,
је дин стве ни ма тич ни број гра ђа ни на, струч на спре ма);

б) по да ци о дје лат но сти про из вод ње сје ме на су:

1) по да ци о вр сти, ка те го ри ји и оби му про из вод ње,

2) по да ци о мје сту про из вод ње сје ме на за сва ко мје сто
про из вод ње (ка та стар ска оп шти на, мје сто, број ка та стар -
ске пар це ле, по вр ши на, на мје на објек та, прав ни основ ко -
ри шће ња зе мљи шта),

3) по да ци о од го вор ном ли цу за дје лат ност про из вод ње
сје ме на (име и пре зи ме, адре са, је дин стве ни ма тич ни број
гра ђа ни на),

4) по да ци о за кљу че ном уго во ру о са рад њи (да тум за -
кљу че ња уго во ра, уго вор не стра не, пред мет уго во ра из
чла на 5. став 2. За ко на о сје ме ну по љо при вред ног би ља).

(2) Ре ги стар про из во ђа ча са др жи и про мје не по да та ка
из ста ва 1. овог чла на.

Члан 4.

(1) Ре ги стар до ра ђи ва ча са др жи по дат ке о до ра ђи ва чу
сје ме на по љо при вред ног би ља (у да љем тек сту: до ра ђи вач
сје ме на) и по дат ке о дjелатн ости до ра де сје ме на:

а) по да ци о до ра ђи ва чу сје ме на су:

1) ред ни број упи са,

2) број и да тум рjешења о упи су у Ре ги стар по слов них
су бје ка та, као и ши фра пре те жне дjелатн ости до ра ђи ва ча
сје ме на,

3) оп шти по да ци о до ра ђи ва чу сје ме на (по слов но име,
сjедишт е, адре са, ма тич ни број и по ре ски иден ти фи ка ци о -
ни број, број те ле фо на и e-mail),

4) број и да тум рjешења о упи су у Ре ги стар до ра ђи ва ча
сје ме на по љо при вред ног би ља и рjешења о бри са њу из Ре -
ги стра до ра ђи ва ча сје ме на по љо при вред ног би ља,

5) име и пре зи ме, адре са, је дин стве ни ма тич ни број
гра ђа ни на за пред у зет ни ка,

6) по да ци о од го вор ном ли цу (име и пре зи ме, адре са,
је дин стве ни ма тич ни број гра ђа ни на, струч на спре ма);

б) по да ци о дје лат но сти до ра де сје ме на су:
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