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жају и начину вођења регистара и евиденција у вези са 
производњом и обрадом дувана и дуванских производа, у 
складу са чл. 26. и 27. Закона о дувану.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Произвођач дуванских производа дужан је да усклади 

своје пословање са одредбама овог правилника у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-9989/13
2. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1369
На основу члана 7. став 6. Закона о минералним ђубри-

вима (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/12) 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 во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОБЈЕКТИ 

ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА И 
ПРОСТОРИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ И СМЈЕШТАЈ 

МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови у погледу обје-

ката за складиштење минералних ђубрива и просторија за 
продају и смјештај минералних ђубрива.

Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
а) продајно мјесто је објекат у коме се обавља примање, 

смјештај и продаја минералних ђубрива на мало,
б) складиште је објекат у коме се обављају послови при-

мања, смјештаја и промета минералних ђубрива на велико,
в) складиште затвореног типа је складиште за упакова-

на минерална ђубрива или минерална ђубрива у расутом 
стању, које има под, зидове и таваницу и

г) складиште полузатвореног типа је складиште за ми-
нерална ђубрива упакована у паковање које је отпорно на 
атмосферилије (киша, снијег), које има само под и тавани-
цу.

Члан 3.
(1) Увозници и дистрибутери минералних ђубрива који 

врше промет на велико дужни су да имају у власништву 
или под закупом одговарајуће складиште.

(2) Складиште из става 1. овог члана може бити:
a) складиште затвореног типа и
б) складиште полузатвореног типа.

Члан 4.
(1) Складиште затвореног типа мора да:
а) буде изграђено од чврстог незапаљивог материјала,
б) има под, зидове и таваницу од материјала који се 

лако чисти и одржава,
в) има обезбијеђено природно или вјештачко освје-

тљење и провјетравање,
г) има обезбијеђен простор (пролаз и слободан про-

стор) за несметан утовар и истовар минералних ђубрива, 

који мора бити чист и на коме се не смије ништа скла-
диштити,

д) буде одговарајућег капацитета, тако да врх ускла-
диштених минералних ђубрива која су упакована, од-
носно врх гомиле ускладиштених минералних ђубрива у 
расутом стању, буде удаљен најмање један метар од тава-
нице, кровне конструкције, свјетлосних извора или уград-
них уређаја,

ђ) има посебну просторију за одмор и исхрану радника 
за вријеме рада, са гардеробним ормаром и

е) има санитарни чвор и посебну просторију или про-
стор у оквиру санитарног чвора за држање прибора и сред-
става за прање, чишћење и дезинфекцију.

(2) Ако се у складишту из става 1. овог члана складиште 
минерална ђубрива у расутом стању, у складишту мора 
бити осигурано да се минерална ђубрива у расутом стању 
могу наслањати на највише три зида отпорна на притисак, 
при чему између минералних ђубрива у расутом стању и 
четвртог зида мора постојати пролаз ширине од најмање 
два метра.

(3) Ако се у складишту из става 1. овог члана скла-
дишти више врста, односно типова минералних ђубрива у 
расутом стању, у складишту морају бити осигурани бок-
сови од чврстог незапаљивог материјала за смјештај ми-
нералних ђубрива по врстама, односно типовима, како би 
се онемогућило мијешање минералних ђубрива у расутом 
стању.

(4) Ако се у складишту затвореног типа, поред мине-
ралних ђубрива, складиште и материје које су запаљиве или 
које могу реаговати са минералним ђубривима (нпр. памук, 
све врсте текстила, влакна било које врсте, животињска 
биљна уља и масти, рибље брашно, уљане погаче, брашно, 
храна за животиње, пиљевина, средства за заштиту биља, 
хлорати, хипохлорити, киселине, цемент, креч, сода, мотор-
на горива и уља), то складиште мора да има зид отпоран на 
пожар два сата, да би се осигурало одвајање тих материја 
од минералних ђубрива, при чему те материје морају бити 
удаљене од зида најмање два метра.

Члан 5.
Складиште полузатвореног типа мора да:
a) буде изграђено од чврстог незапаљивог материјала,
б) има под од материјала који се лако чисти и одржава,
в) буде наткривено и заштићено од директног утицаја 

влаге, атмосферилија (киша, снијег), утицаја сунчеве свјет-
лости и извора топлоте,

г) има осигуран простор (пролаз и слободан простор) за 
несметан утовар и истовар минералних ђубрива, који мора 
бити чист и на коме се не смије ништа складиштити,

д) има палете изграђене од чврстог непорозног мате-
ријала лаког за одржавање за смјештај минералних ђубри-
ва,

ђ) буде одговарајућег капацитета, тако да врх ускладиш-
тених минералних ђубрива која су упакована буде удаљен 
најмање један метар од таванице, кровне конструкције, 
свјетлосних извора или уградних уређаја,

е) има посебну просторију у близини складишта за 
одмор и исхрану радника за вријеме рада, са гардеробним 
орманом и

ж) има санитарни чвор у близини складишта и посеб-
ну просторију или простор у оквиру санитарног чвора за 
држање прибора и средстава за прање, чишћење и дезин-
фекцију.

Члан 6.
Складиште намијењено за амонијум-нитратна ђубри-

ва мора да испуњава услове у складу са прописима којима 
се регулише руковање и складиштење ђубрива у чврстом 
стању која садрже амонијум-нитрат.
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Члан 7.
(1) Дистрибутери који се баве прометом минералних 

ђубрива на мало морају имати у власништву или под заку-
пом продајно мјесто, које мора да има просторију за про-
дају минералних ђубрива (продајни простор) и просторију 
или посебно одвојени дио у оквиру продајног објекта за 
складиштење минералних ђубрива (складиште).

(2) Изузетно од става 1. овог члана, ако се на продајном 
мјесту, поред минералних ђубрива, држе и средства за за-
штиту биља, продајно мјесто мора имати посебну просто-
рију за складиштење минералних ђубрива у којој мора бити 
обезбијеђено да се минерална ђубрива физички одвоје од 
средстава за заштиту биља.

Члан 8.
(1) Продајно мјесто мора да:
а) буде изграђено од чврстог незапаљивог материјала,
б) има један или више улаза до којих се приступа са 

улице или другог јавног простора,
в) има под, зидове и таваницу од материјала који се лако 

чисти и одржава,
г) има осигурано природно или вјештачко освјетљење 

и провјетравање,
д) има рафове, односно палете, зависно од величине 

паковања у продајном дијелу и у складишту израђене од 
чврстог непорозног материјала који се лако одржава, за 
смјештај минералних ђубрива,

ђ) има посебну просторију за одмор и исхрану радника 
за вријеме рада, са гардеробним ормаром и

е) има санитарни чвор и посебну просторију или про-
стор у оквиру санитарног чвора за држање прибора и сред-
става за прање, чишћење и дезинфекцију.

(2) Ако се складиште налази као посебно одвојени дио 
у оквиру продајног објекта, исти може бити затвореног или 
полузатвореног типа као код промета на велико како је на-
ведено у чл. 4 и 5. овог правилника.

Члан 9.
Ако се на продајном мјесту, поред минералних ђубрива, 

продају, односно смјештају храна за животиње, сјеме, садни 
материјал и други слични производи, мора се осигурати да се 
ови производи физички одвоје од минералних ђубрива у скла-
ду са прописима који регулишу промет наведених производа.

Члан 10.
Увозници и дистрибутери минералних ђубрива нa ве-

лико  дужни су да до 31. децембра 2013. године, односно 
дистрибутери минералних ђубрива на мало, најкасније до 
31.12.2014. године, обезбиједе складишта у складу са овим 
правилником.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-9992/13
12. јула 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 23. став 4. Закона о шумама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАДЗОРУ НАД 
ИЗРАДОМ ШУМСКОПРИВРЕДНИХ ОСНОВА

Члан 1.
У Правилнику о надзору над израдом шумскопривред-

них основа (“Службени гласник Републике Српске”, број 
57/11) члан 5. мијења се и гласи:

“Надзор над израдом шумскопривредних основа вр-
шиће привредна друштва или друга правна лица која посје-
дују лиценцу за обављање пројектантских радова у шумар-
ству, издату од Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство).”.

Члан 2.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Привредно друштво или друго правно лице из чла-

на 5. овог правилника обезбиједиће довољан број контро-
лора, који ће свакодневно вршити контролу прикупљања 
таксационих података на терену.”.

Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
“Привредно друштво или друго правно лице из члана 5. 

овог правилника дужно је да изврши контролу поновљених 
радова и да о томе поднесе посебан извјештај.”.

Члан 4.
У члану 13. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Привредно друштво или друго правно лице из 

члана 5. овог правилника указује на све пропусте у раду и 
предлаже мјере за побољшање квалитета радова.”.

Члан 5.
У члану 16. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Привредно друштво или друго правно лице из чла-

на 5. овог правилника подноси коначан извјештај о контро-
ли теренских радова са јасном збирном оцјеном да ли ква-
литет изведених радова задовољава или не.”.

Члан 6.
У члану 18. ријечи: “став 2.” бришу се.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.02.1-9505/13
4. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1371
На основу члана 23. став 3. Закона о храни (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 49/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о -
н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ 

И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

Члан 1.
У Правилнику о садржају и начину вођења Централ-

ног регистра (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
93/09 и 10/11) у члану 2. у тачки а) ријеч: “или” замјењује 
се ријечју: “и”.

Члан 2.
У члан 4. став 2. брише се.

Члан 3.
Чл. 10, 11. и 12. бришу се.

Члан 4.
У члану 13. став 2. брише се.




