
Р Ј Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ КОЛИЧИНА ДИЗЕЛ-ГОРИВА КОЈЕ
КОРИСТИ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО “ARCE LOR MIT TAL 

PRI JE DOR” ДОО ПРИЈЕДОР У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ, 
за период 1. јануар 2013 - 31. децембар 2013. године

1. Привредном друштву “Arce lor Mit tal Pri je dor” д.о.о.
Приједор утврђују се количине од 6.725.561 литар дизел-
горива за потребе производње ровне руде, јаловине и кон-
центрата жељезне руде.

2. Задужује се Министарство индустрије, енергетике и
рударства да ово рјешење достави Управном одбору Упра-
ве за индиректно опорезивање БиХ, у сврху ослобађања
привредног друштва “Arce lor Mit tal Pri je dor” д.о.о. Прије-
дор од плаћања путарине, на количине дизел-горива из
претходне тачке, у складу са Законом о акцизама БиХ.

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

Број: 04/1-012-2-2606/12 Предсједник
8. новембра 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2394

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. новем-
бра 2012. године,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА МЈЕШОВИТОГ КОМИТЕТА
ЗА ТРГОВИНСКУ, ЕКОНОМСКУ И ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ

ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ДРЖАВЕ КАТАР
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бакир Ајановић, министар трговине и туризма, име-
нује се за члана Мјешовитог комитета за трговинску, еко-
номску и техничку сарадњу између Босне и Херцеговине и
државе Катар из Републике Српске.

2. Овим рјешењем престаје да важи Рјешење Владе
Републике Српске, број: 04/1-012-2-2422/11, од 20. октобра
2011. године.

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

Број: 04/1-012-2-2543/12 Предсједник
8. новембра 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2395

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. новем-
бра 2012. године,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА МЈЕШОВИТОГ КОМИТЕТА
ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ И РЕПУБЛИКЕ ИНДОНЕЗИЈЕ

ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бакир Ајановић, министар трговине и туризма, име-
нује се за члана Мјешовитог комитета за економску сарад-
њу између Босне и Херцеговине и Републике Индонезије
из Републике Српске.

2. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење Владе
Републике Српске, број: 04/1-012-2-2423/11, од 20. октобра
2011. године.

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

Број: 04/1-012-2-2544/12 Предсједник
8. новембра 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2396

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. новем-
бра 2012. године,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА МЈЕШОВИТОГ КОМИТЕТА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ТРГОВИНСКОГ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И РЕПУБЛИКЕ ИНДИЈЕ
ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бакир Ајановић, министар трговине и туризма, име-
нује се за члана Мјешовитог комитета за спровођење трго-
винског споразума између Босне и Херцеговине и Репу-
блике Индије из Републике Српске.

2. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење Владе
Републике Српске, број: 04/1-012-2-2386/11, од 20. октобра
2011. године.

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

Број: 04/1-012-2-2545/12 Предсједник
8. новембра 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2397

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 8. новем-
бра 2012. године,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА МЈЕШОВИТЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ЕКОНОМСКУ И ТРГОВИНСКУ САРАДЊУ ИЗМЕЂУ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИСЛАМСКЕ РЕПУБЛИКЕ
ПАКИСТАН ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Бакир Ајановић, министар трговине и туризма, име-
нује се за члана Мјешовите комисије за економску и трго-
винску сарадњу између Босне и Херцеговине и Исламске
Републике Пакистан из Републике Српске.

2. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење Владе
Републике Српске, број: 04/1-012-2-2424/11, од 20. октобра
2011. године.

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

Број: 04/1-012-2-2546/12 Предсједник
8. новембра 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

2398

На основу чланa 130. став 4. Закона о заштити потро-
шача у Републици Српској (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/12) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/09, 80/10 и 24/12), министар трговине и
туризма д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ОВЛАШЋИВАЊЕ УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ

ПОТРОШАЧА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ПОТРОШАЧА У
ПОТРОШАЧКИМ СПОРОВИМА ПРЕД АРБИТРАЖНИМ

ОДБОРОМ ЗА ПОТРОШАЧКЕ СПОРОВЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови и критеријуми
за овлашћивање удружења за заштиту потрошача којa
заступају права потрошача у поступку пред Арбитражним
одбором за потрошачке спорове (у даљем тексту: Одбор).
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Члан 2.

(1) Удружење за заштиту потрошача може заступати
потрошача у потрошачком спору пред Одбором уколико је
уписано у Евиденцију удружења за заштиту потрошача
коју води Министарство трговине и туризма.

(2) Удружење из става 1. овог члана је овлашћено да
може покренути потрошачки спор пред Одбором, уз сагла-
сност потрошача, уколико потрошач није сам претходно
поднио тужбу.

(3) Потрошач је дужан да своју сагласност о заступању
из става 2. овог члана сачини у писаној форми.

Члан 3.

Удружење за заштиту потрошача може заступати
потрошача пред Одбором путем лица које:

а) има високу стручну спрему,

б) има потребна знања и искуства из области заштите
права потрошача и

в) је члан Удружења за заштиту потрошача.

Члан 4.

Удружење за заштиту потрошача бесплатно заступа
потрошача у поступку пред Одбором.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01 3841/12
11. октобра 2012. године Министар,
Бања Лука Др Бакир Ајановић, с.р.

2399

На основу члана 26. став 2. Закона о храни (“Службени
гласник Републике Српске”, број 49/09), а у вези са чланом
22. став 16. Закона о ветеринарству у Републици Српској
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10
и 24/12), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О МИКРОБИОЛОШКИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ХРАНУ

Члан 1.

Овим правилником прописују се општи и посебни
услови хигијене хране у било којој фази производње, пре-
раде и промета (у даљем тексту: микробиолошки критери-
јуми за храну), као и правила које субјекти у пословању са
храном морају поштовати приликом примјене општих и
посебних хигијенских мјера заснованих на анализи ризика
критичних контролних тачака, а у складу са принципима
HACCP.

Члан 2.

Примјена овог правилника не утиче на друге специ-
фичне контроле микроорганизама које су одређене посеб-
ним прописима.

Члан 3.

Поједини изрази употријебљени у овом правилнику
имају сљедеће значење:

а) микроорганизми су бактерије, вируси, квасци, плије-
сни, алге, паразитске протозое, микроскопски паразитски
хелминти, као и њихови токсини и метаболити,

б) микробиолошки критеријум је критеријум на основу
којег се дефинише прихватљивост производа, производне
партије (шарже, серије или лота производа) или производ-
ног процеса, заснован на одсуству, присуству или броју
микроорганизама, односно на количини њихових токсина
или метаболита, по јединици масе, запремине, површине
или производне партије,

в) критеријум безбједности хране је критеријум којим
се дефинише прихватљивост неког производа или про -
изводне партије производа и који се примјењује на произ-
воде у промету,

г) критеријум хигијене процеса је критеријум који се
примјењује на процес производње и прераде хране и ука-
зује на правилно функционисање производног процеса
тако што представља вриједност контаминације изнад које
се предузимају корективне мјере како би се одржала хиги-
јена процеса,

д) производна партија (шаржа, серија или лот) је група
или низ препознатљивих производа који су произведени
током одређеног процеса под идентичним условима и на
одређеном мјесту у току једног производног периода,

ђ) одрживост, односно рок употребе означава период
који одговара периоду “употребљиво до” или датуму
одржи вости у складу са посебним прописом,

е) храна спремна за конзумирање је храна коју су про-
извођач или прерађивач намијенили за исхрану људи без
потребе за топлотном обрадом или неком другом врстом
обраде, чији би циљ био да се елиминише или сведе на
прихватљив ниво број микроорганизама од значаја,

ж) храна намијењена за дојенчад је храна посебно
намијењена за дојенчад, како је то дефинисано посебним
прописом,

з) храна за посебну медицинску намјену је дијететска
храна за посебне медицинске намјене, како је дефинисано
посебним прописом,

и) узорак је једна или више јединица производа или
дио предмета испитивања, одабран на различите начине из
скупа или већег дијела скупа, који је намијењен да обе -
збије ди информацију о одређеној особини тог производа
или предмета испитивања, а на основу које ће се донијети
одлука о том производу или предмету испитивања или о
његовом производном процесу,

ј) репрезентативни узорак је узорак у коме су очуване
особине производне партије из које је узорак узет, укључу-
јући насумично узимање узорака, при чему је свакој једи-
ници или додатку производне партије дата иста вјероват-
ноћа да ће постати дио узорка,

к) усаглашеност са микробиолошким критеријумима је
добијање задовољавајућих или прихватљивих резултата
испитивања прописаних овим правилником, добијених у
односу на критеријуме дате за узимање узорака, спровође-
ње испитивања и спровођење корективних мјера у складу
са Законом о храни и

л) оцјена усклађености је упоређивање резултата
микробиолошког испитивања са критеријумима датим у
Прилогу овог правилника - Микробиолошки критеријуми
за храну, који чини његов саставни дио.

Члан 4.

(1) Субјекaт у пословању са храном мора да обезбије-
ди да храна буде у складу са одговарајућим микробиоло-
шким критеријумима из Прилога овог правилника и у
складу са мјерама које се предузимају у свакој фази про-
 изводње, прераде и промета хране, укључујући и малопро-
дају, а које су саставни дио процедура субјекта заснованих
на принципима HACCP и добре хигијенске праксе, да би
омогућили:

а) да се набавка, руковање и прерада сировина и произ-
вода обавља тако да се испуне критеријуми хигијене про-
цеса и

б) да критеријуми безбједности хране који су примје-
њиви током одрживости производа могу бити испуњени
под предвиђеним условима промета, складиштења и упо-
требе.

(2) Пo пoтрeби, субjeкти кojи сe бaвe хрaнoм, a кojи су
oдгoвoрни зa изрaду прoизвoдa, спрoвoдe испитивaњa да
би испитaли усклaђeнoст сa критeриjумимa прије истека
рoкa трajaњa прoизвoдa (то се пoсeбнo oднoси нa гoтoву
хрaну кoja je пoгoднa срeдинa зa рaст бактерије Liste ria
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