
На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) 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), чла на 87. став 4. 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 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ

ТР ЖИ ШНОГ ИН СПЕК ТО РА У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ

ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Бор ка Сур тов, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста вља
се за вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног
ре пу блич ког тр жи шног ин спек то ра у Ре пу блич кој упра ви
за ин спек циј ске по сло ве, на пе ри од до 90 да на.

2. 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: 04/1-012-2-2718/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) 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), чла на 87. став 4. 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 и 74/10) и чла на 42. За ко на о др жав -
ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од
1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ПО СТА ВЉА ЊУ ВР ШИ О ЦА ДУ ЖНО СТИ 

ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА - ГЛАВ НОГ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ

ИН СПЕК ТО РА ЗА ХРА НУ У РЕ ПУ БЛИЧ КОЈ УПРА ВИ ЗА

ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ

1. Пе јо Ђу ра ши но вић, ди пло ми ра ни ин же њер пре -
храм бе не тех но ло ги је, по ста вља се за вр ши о ца ду жно сти
по моћ ни ка ди рек то ра - глав ног ре пу блич ког ин спек то ра за
хра ну у Ре пу блич кој упра ви за ин спек циј ске по сло ве, на
пе ри од до 90 да на.

2. 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: 04/1-012-2-2716/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 16. За ко на о “Спо мен-под руч ју До ња
Гра ди на” (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
16/96 и 1/09), чла на 18. став 2. За ко на о си сте му јав них слу -
жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07),
чла на 29. став 2. Ста ту та Јав не уста но ве “Спо мен-под руч -
је До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња Гра ди на, број:
61-1/10, од 22. јануара 2010. го ди не 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), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на
сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О РА ЗР ЈЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ 

“СПО МЕН-ПОД РУЧ ЈЕ ДО ЊА ГРА ДИ НА” КО ЗАР СКА 

ДУ БИ ЦА - ДО ЊА ГРА ДИ НА

1. Ми ло рад Бу ква, са за вр ше ном вој ном ака де ми јом,
ра зр је ша ва се ду жно сти ди рек то ра Јав не уста но ве “Спо -
мен-под руч је До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња Гра -
ди на, са да ном 17. новембар 2011. го ди не.

2. Ово рјешење 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: 04/1-012-2-2702/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 16. За ко на о “Спо мен-под руч ју До ња
Гра ди на” (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
16/96 и 1/09), чла на 18. ст. 2. и 3. За ко на о си сте му јав них
слу жби (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
68/07), чла на 12. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру -
гим име но ва њи ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 41/03), чла на 29. Ста ту та Јав не уста но ве “Спо -
мен-под руч је До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња
Гра ди на, број: 61-1/10, од 22. јануара 2010. го ди не 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), Вла да
Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 1. де цем бра 2011. го ди -
не,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НЕ УСТА НО ВЕ 
“СПО МЕН-ПОД РУЧ ЈЕ ДО ЊА ГРА ДИ НА” КО ЗАР СКА 

ДУ БИ ЦА - ДО ЊА ГРА ДИ НА

1. Ми ло рад Бу ква, са за вр ше ном вој ном ака де ми јом,
име ну је се за ди рек то ра Јав не уста но ве “Спо мен-под руч је
До ња Гра ди на” Ко зар ска Ду би ца - До ња Гра ди на, на ман -
дат ни пе ри од од че ти ри го ди не, по чевши од 18. новембра
2011. го ди не.

2. Ово рјешење 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: 04/1-012-2-2695/11 Предсједник
1. децембра 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 10. За ко на о за бра ни про да је и упо тре -
бе ду ван ских про из во да ли ци ма мла ђим од 18 го ди на
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 46/04, 74/04,
96/05 и 92/09) 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 здра вља и со ци јал -
не за шти те  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОЗНА ЧА ВА ЊУ ПА КО ВА ЊА ДУ ВАН СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утврђујe се на чин озна ча ва ња упо -
зо ре ња на па ко ва њи ма ду ван ских про из во да.

Члан 2.

Упо зо ре ње, у сми слу овог пра вил ни ка, об у хва та упо зо -
ре ње на пи са но на слу жбе ним је зи ци ма Ре пу бли ке Срп ске
и, као та кво, мо ра да бу де озна че но на па ко ва њу ду ван ског
про из во да, на на чин про пи сан овим пра вил ни ком.

Члан 3.

(1) Ци га ре те мо ра ју има ти озна че не по дат ке о ко ли чи -
ни ка тра на, ни ко ти на и угљен-мо нок си да по ци га ре ти, на
боч ној стра ни ори ги нал ног па ко ва ња ци га ре та.

(2) По да ци из ста ва 1. овог чла на мо ра ју да по кри ва ју
нај ма ње 15% по вр ши не боч не стра не ори ги нал ног па ко ва -
ња ци га ре та.

Члан 4.

(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да
ко је се на ла зи у ма ло про да ји, осим ду ва на за орал ну упо -
тре бу, као и оста лих ду ван ских про из во да ко ји не слу же
пу ше њу, мо ра има ти озна че но јед но од упо зо ре ња ко ја се
на ла зе у При ло гу 1. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став -
ни дио.
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(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на пред њој стра ни по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског
про из во да и мо ра пре кри ти нај ма ње 35% спо ља шње по вр -
ши не по је ди нач ног па ко ва ња.

(3) Упо зо ре ња из ста ва 1. овог чла на мо ра ју пра вил но
да се ми је ња ју, та ко да се сва ко од тих упо зо ре ња на ла зи
озна че но на јед на ким ко ли чи на ма ду ван ских про из во да у
ма ло про да ји, у те ку ћој го ди ни.

Члан 5.

(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да
ко је се на ла зи у ма ло про да ји, осим ду ва на за орал ну упо -
тре бу и оста лих ду ван ских про из во да ко ји не слу же пу ше -
њу, мо ра има ти озна че но јед но од упо зо ре ња ко ја се на ла -
зе у При ло гу 2. овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни
дио.

(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на зад њој стра ни по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског про -
из во да и мо ра пре кри ти нај ма ње 50% спо ља шње по вр ши -
не по је ди нач ног па ко ва ња.

(3) Упо зо ре ња из ста ва 1. овог чла на мо ра ју пра вил но
да се ми је ња ју, та ко да се сва ко од тих упо зо ре ња на ла зи
озна че но на јед на ким ко ли чи на ма ду ван ских про из во да у
ма ло про да ји, у те ку ћој го ди ни.

Члан 6.

(1) Сва ко по је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да
за жва ка ње и си са ње, ко је се на ла зи у ма ло про да ји, мо ра
има ти озна че но упо зо ре ње ко је се на ла зи у При ло гу 3. овог
пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(2) Упо зо ре ње из ста ва 1. овог чла на мо ра би ти озна че -
но на нај ви дљи ви јој по вр ши ни по је ди нач ног па ко ва ња и
мо ра пре кри ти нај ма ње 35% спо ља шње по вр ши не по је ди -
нач ног па ко ва ња.

Члан 7.

(1) По да ци из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.
став 1, чла на 5. став 1. и чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка
мо ра ју да бу ду на по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про -
из во да:

а) штам па ни ма сним цр ним сло ви ма ти па Hel ve ti ca на
би је лој под ло зи, с тим да ве ли чи на сло ва, по да та ка и упо -
зо ре ња за у зи ма нај ве ћи мо гу ћи дио по вр ши не од ре ђе не за
те на мје не,

б) штам па ни ма лим сло ви ма, осим пр вог сло ва и та мо
гдје је то пра во пи сно дру га чи је по треб но,

в) штам па ни у сред њем ди је лу по вр ши не од ре ђе не за
по дат ке и упо зо ре ња, те па ра лел не с гор њим ру бом стра не
па ко ва ња,

г) штам па ни на на чин да се не мо гу укло ни ти, из бри са -
ти, ни ти оште ти ти отва ра њем па ко ва ња и

д) штам па ни на на чин да ни су скри ве ни, не ја сни и да
се не мо гу пре кри ти дру гим пи са ним или сли ков ним ма те -
ри ја лом.

(2) По да ци из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.
став 1. и чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка мо ра ју да бу ду на
по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да уокви ре на
цр ним окви ром ши ри не нај ма ње 3 мм, а нај ви ше 4 мм, ко -
ји чи ни са став ни дио по вр ши не на ко јој се при ка зу ју по да -
ци и упо зо ре ња.

(3) Оквир из ста ва 2. овог чла на не сми је да пре кри ва
текст по да та ка из чла на 3. став 1. и упо зо ре ња из чла на 4.
став 1. и чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 8.

На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да, осим
на па ко ва њу ци га ре та, ни је до зво ље но да упо зо ре ња из
чла на 4. став 1, чла на 5. став 1. и чла на 6. став 1. овог пра -
вил ни ка бу ду озна че на на до дат ном про зир ном це ло фа ну
по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ских про из во да ко ји се ко ри -
сте у ма ло про да ји.

Члан 9.

На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да, осим
на па ко ва њу ци га ре та, чи ја ви дљи ва по вр ши на пре ла зи 75
цм², упо зо ре ња из чла на 4. став 1, чла на 5. став 1. и чла на 6.
став 1. овог пра вил ни ка мо ра ју да пре кри ва ју по вр ши ну од
нај ма ње 26,25 цм² на сва кој стра ни по је ди нач ног па ко ва ња.

Члан 10.

Код по је ди нач ног па ко ва ња ду ван ског про из во да, осим
па ко ва ња ци га ре та, упо зо ре ња из чла на 4. став 1, чла на 5.
став 1. и чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка мо гу би ти при -
чвр шће на као на љеп ни це, под усло вом да се те на љеп ни це
не мо гу укло ни ти.

Члан 11.

По је ди нач но па ко ва ње ду ван ског про из во да мо ра би ти
озна че но се риј ским бро јем или екви ва лен том ко ји са др жи
по дат ке о мје сту и да ту му про из вод ње.

Чла на 12.

(1) На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да не
мо гу се упо тре бља ва ти из ра зи као што су:

а) “са ма лим ко ли чи на ма ка тра на”,

б) “light”,

в) “ul tra-light”,

г) “mild”,

д) “ex tra”.

(2) На по је ди нач ном па ко ва њу ду ван ског про из во да не
мо гу се упо тре бља ва ти лич на име на, сли ке, сим бо ли или
дру ги зна ко ви ко ји би мо гли код по тро ша ча ство ри ти ути -
сак да се ра ди о ма ње штет ном про из во ду.

Члан 13.

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: 11/04-020-4/11
24. новембра 2011. го ди не Ми ни стар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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������ 1. 

a) 
„������ ���	
.” 
„Pušenje ubija.” 
„Pušenje ubija.” 

�) 
„������ ������ ����� �
�
 � ������a ��� �
�.” 
„Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas.” 
„Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas.” 

 
������ 2. 

a) 
„���
�� ����� ��
��.” 
„Puša�i umiru mladi.” 
„Puša�i umiru mladi.” 

�) 
„������ ������	� �
������ ������ �����
.” 
„Pušenje uzrokuje za�epljenje krvnih sudova.” 
„Pušenje uzrokuje za�epljenje krvnih sudova.” 
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На осно ву чла на 99. За ко на о хе ми ка ли ја ма (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 25/09) 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
здра вља и со ци јал не за шти те  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ВИ СИ НИ НА КНА ДА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ НА 

ОПА СНЕ ХЕ МИ КА ЛИ ЈЕ И ПРО ИЗ ВО ДЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу је се ви си на на кна да ко је се
од но се на опа сне хе ми ка ли је и би о цид не про из во де ко је
пла ћа под но си лац за хтје ва у по ступ ку из да ва ња од го ва ра -
ју ћег ак та од стра не Ми ни стар ства здра вља и со ци јал не за -
шти те, као и на чин упла те на кна де.

Члан 2.

Ви си на на кна да ко је се од но се на опа сне хе ми ка ли је и
би о цид не про из во де од ре ђу је се у из но су за:

а) из да ва ње рје ше ња ко јим се одо бра ва ко ри шће ње 
дру га чи је иден ти фи ка ци је суп стан це или суп стан це 
са др жа не у про из во ду..........................................200,00 КМ;

б) 1) струч ну про цје ну до си јеа и из да ва ње 
рје ше ња о упи су хе ми ка ли је ко ја се про из во ди 
или уво зи у ко ли чи ни ве ћој од 10 то на на 
го ди шњем ни воу у Ин вен тар хе ми ка ли ја ..........500,00 КМ,

2) струч ну про цје ну до си јеа и из да ва ње рје ше ња 
о упи су хе ми ка ли је ко ја се про из во ди или уво зи 
у ко ли чи ни ма њој од 10 то на на го ди шњем 
ни воу у Ин вен тар хе ми ка ли ја .............................300,00 КМ,

3) струч ну про цје ну по да та ка и из да ва ње 
до зво ле за ко ри шће ње хе ми ка ли је и про из во да 
ко ји не под ли је жу упи су у Ин вен тар хе ми ка ли ја, 
а ко ји се про из во де или уво зе у ко ли чи на ма 
ма њим од 100 kg на го ди шњем ни воу..................50,00 КМ,

4) струч ну про цје ну са жет ка до си јеа и из да ва ње 
рје ше ња о упи су хе ми ка ли је у Ин вен тар 
хе ми ка ли ја на осно ву до зво ле из да те од 
над ле жног ор га на Европ ске уни је (ЕУ).............300,00 КМ;

в) из да ва ње рје ше ња о уса гла ше но сти ра да 
ла бо ра то ри је са прин ци пи ма до бре 
ла бо ра то риј ске прак се .........................................500,00 КМ;

г) струч ну про цје ну до си јеа и про пи си ва ње 
при је дло га мје ра за сма ње ње ри зи ка и на чи на 
си сте мат ског пра ће ња ко ри шће ња суп стан це 
ко ја иза зи ва за бри ну тост при ли ком упи са у 
Ин вен тар хе ми ка ли је ...........................................500,00 КМ;
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�) 
„������ ������	� ���
�� ��
�.” 
„Pušenje uzrokuje sr�ani udar.” 
„Pušenje uzrokuje sr�ani udar.” 

�) 
„������ ������	� ����
�� ��
�.” 
„Pušenje uzrokuje moždani udar.” 
„Pušenje uzrokuje moždani udar.” 

�) 
„������ ������	� �
� ����
.” 
„Pušenje uzrokuje rak plu�a.” 
„Pušenje uzrokuje rak plu�a.” 

�) 
„������ � �������� ����� �
��� �	�����.” 
„Pušenje tijekom trudno�e šteti vašem djetetu.” 
„Pušenje u trudno�i šteti vašem djetetu.” 

�) 
„!
������� �	�"� �� �
��� ���
����� ���
.” 
„Zaštitite djecu od vašeg duhanskog dima.” 
„Zaštitite djecu od vašeg duvanskog dima.” 

�) 
„#����� ��������� ����"��� ���� �
� ������ �
 �����
���� ������.” 
„Doktor obiteljske medicine može vam pomo�i da prestanete pušiti.” 
„Doktor porodi�ne medicine može vam pomo�i da prestanete pušiti.” 

�) 
„������ ���
�
 �
�������.” 
„Pušenje stvara ovisnost.” 
„Pušenje stvara zavisnost.” 

�) 
„�����
�
� �����
 ��
��	� ����� �
��
��
 ������ �����
.” 
„Prestanak pušenja umanjuje rizik nastanka mnogih oboljenja.” 
„Prestanak pušenja umanjuje rizik nastanka mnogih oboljenja.” 

	) 
„������ ���� ��
��
�� ����� ����.” 
„Pušenje može izazvati bolnu smrt.” 
„Pušenje može izazvati bolnu smrt.” 

�) 
„������ ���� �������
�� �������"�	�.” 
„Pušenje može uzrokovati impotenciju.” 
„Pušenje može uzrokovati impotenciju.” 

�) 
„������ ������	� ��
���� ����.” 
„Pušenje uzrokuje starenje kože.” 
„Pušenje uzrokuje starenje kože.” 

) 
„������ ���� �������� ������ � ��
���� ��������.” 
„Pušenje može oštetiti spermu i smanjiti plodnost.” 
„Pušenje može oštetiti spermu i smanjiti plodnost.” 

�) 
„#�� "��
���� �
���� �
�"������� �
����	�.” 
„Dim cigarete sadrži kancerogene tvari.” 
„Dim cigarete sadrži kancerogene materije.” 

 
 

������ 3. 
„$������
 ���� ��������
 ����� �
��� ���
�� � ���
�
 �
�������.” 
„Uporaba ovog proizvoda šteti vašem zdravlju i stvara �visnost.” 
„Upotreba ovog proizvoda šteti vašem zdravlju i stvara zavisnost.” 

 
 




