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Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.04/020-313-4/22
31. августа 2022. године Министар,
Бањалука Др Наталија Тривић, с.р. 

1924
На основу члана 31. став 4. Закона о нуспроизводима 

животињског поријекла (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 60/13 и 94/19) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И УПОТРЕБУ 
НУСПРОИЗВОДА КАО ОРГАНСКИХ ЂУБРИВА И 

ПОБОЉШИВАЧА ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које су дужни 

да испуњавају субјекти у пословању са нуспроизводима 
животињског поријекла код производње и употребе нуспро-
извода као органских ђубрива и побољшивача земљишта.

Члан 2.
Поједини појмови употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) органско ђубриво и побољшивачи земљишта су ма-

теријали животињског поријекла који се користе за одржа-
вање или побољшавање исхране биљака, одржавање или 
побољшавање физичких и хемијских својстава и биоло-
шке активности земљишта, одвојено или заједно, укљу-
чујући стајњак, неминерализован гуано, садржај пробавног 
тракта, компост и сварене остатке хране,

2) прерађен протеин животињског поријекла је про-
теин животињског поријекла који је добијен искључиво 
од материјала Категорије 3 примјеном основних метода 
прераде и као такав се може употријебити за производњу 
органског ђубрива и побољшивача земљишта (не обухва-
та производе од крви, млијеко, производе од млијека, ко-
лострум, желатин, хидролизован протеин и дикалцијум-
фосфат, јаја и производе од јаја, трикалцијум-фосфат и 
колаген),

3) производи добијени од нуспроизвода животињског 
поријекла су производи добијени након једног или више 
третмана, измјена или поступака прераде нуспроизвода 
животињског поријекла, а укључују органска ђубрива и по-
бољшиваче земљишта,

4) објекат за производњу производа добијених од 
нуспроизвода животињског поријекла је објекат у којем се 
од нуспроизвода животињског поријекла производе про-
изводи добијени од нуспроизвода животињског поријекла.

Члан 3.
(1) У производњи органских ђубрива и побољшивача 

земљишта користе се искључиво материјал Категорије 2 и 
материјал Категорије 3.

(2) Органска ђубрива и побољшивачи земљишта про-
изводе се у објектима за прераду материјала Категорије 2 
и материјала Категорије 3 у објектима за производњу про-
извода добијених од нуспроизвода животињског поријекла, 
који су одобрени за производњу органских ђубрива и по-
бољшивача земљишта од надлежног тијела, Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 4.
(1) У органска ђубрива и побољшиваче земљишта, ако 

су произведени од месно-коштаног брашна добијеног од 
материјала Категорије 2 или од прерађених животињских 
бјеланчевина, потребно је додати састојак као што је анор-

ганска или непробављива супстанца како би се спријечила 
њихова директна употреба у исхрани животиња.

(2) Такво мијешање није потребно ако састав или ам-
балажа производа, а посебно производа намијењених 
крајњим корисницима спречавају злоупотребу производа у 
исхрани животиња.

(3) При утврђивању састојака потребно је водити рачу-
на о различитим околностима у вези са поднебљем и зе-
мљиштем, те о циљу употребе одређених ђубрива.

(4) Органска ђубрива и побољшивачи земљишта, који 
садрже месно-коштано брашно Категорије 2, односно пре-
рађен протеин животињског поријекла обавезно садрже 
20% СаО (калцијум оксид), који је у виду гранула.

Члан 5.
Љуска јаја у виду органског ђубрива на сопственом 

земљишту користи се ако:
1) су љуске резултат обављања одређене дјелатности,
2) количина љуске за седам дана износи највише 20 kg,
3) су љуске самљевене прије коришћења на земљишту,
4) се евидентирају количина, датум, мјесто, односно 

број парцеле и катастарска општина коришћења љуске.

Члан 6.
Органска ђубрива и побољшивачи земљишта могу се 

ставити на тржиште и користити у сљедећим случајевима:
1) ако се као улазни материјал користи материјал Kа-

тегорије 2, a произведени су у складу са условима за сте-
рилизацију под притиском у складу са чланом 4. тачка њ) 
Закона о нуспроизводима животињског поријекла којом се 
спречава појава ризика за јавно здравље и здравље живо-
тиња,

2) месно-коштаног брашна добијеног од материјала 
Категорије 2 и прерађених животињских бјеланчевина на-
мијењених за употребу као органска ђубрива или побољ-
шивачи земљишта или за употребу у њима, ако су помије-
шани са одређеном супстанцом како би се искључила нак-
надна употреба смјесе у исхрани животиња,

3) ако се као улазни материјал користи материјал Кате-
горије 3, примјеном било које од метода прераде 1 до 7, у 
складу са чланом 2. Правилникa о основним и алтернатив-
ним методама прераде нуспроизвода (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 92/14).

Члан 7.
Рогови и производи од рогова, осим брашна од рогова, 

папци, копита и производи од папака и копита, осим браш-
на од папака и копита, користе се за производњу органских 
ђубрива и побољшивача земљишта, под условом да потичу 
од животиња:

1) које су заклане у кланици, а за које је на основу пре-
гледа прије клања дозвољено клање за исхрану људи,

2) које не показују знакове заразних болести које се 
могу пренијети на људе или животиње,

3) које су сат времена подвргнути загријавању на тем-
ператури од најмање 80 °С која је постигнута у цјелокупној 
маси,

4) код којих приликом уклањања рогова са главе живо-
тиње није отворена кранијална шупљина,

5) код којих су приликом прераде, складиштења или 
превоза предузете мјере за спречавање унакрсне контами-
нације,

6) који су упаковани у нова паковања или контејнере, 
односно превожени у камионима или контејнерима, који су 
прије утовара опрани и дезинфиковани.

Члан 8.
Ако је од посљедње примјене органског ђубрива и по-

бољшивача земљишта протекао 21 дан, животиње могу 
имати приступ земљишту, односно трава и друге биљне 
врсте са ове површине могу се користити у исхрани фарм-
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ски узгајаних животиња, под условом да не постоји ризик 
за здравље животиња и јавно здравље, а што је у складу 
са Правилником о условима исхране домаћих животиња 
пашом са земљишта на којима се примјењују органска ђу-
брива и побољшивачи земљишта (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 97/14).

Члан 9.
(1) Декларација органских ђубрива и побољшивача зе-

мљишта садржи читак и видљиво истакнут текст:
1) забрањена испаша животиња из узгоја или употреба 

култура као сточна храна минимално 21 дан након наноше-
ња на земљиште,

2) “НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА”, на-
зив и адреса одобреног објекта за производе добијене од 
нуспроизвода животињског поријекла, односно објекта за 
складиштење у који се отпрема пошиљка, за производе из 
члана 4. овог правилника.

(2) Декларација није потребна за органска ђубрива и 
побољшиваче земљишта који су:

1) у паковањима за директну продају масе до 50 kg, који 
су намијењени  крајњем кориснику, или

2) у великим врећама масе до 1000 kg у којим ће се 
органско ђубриво или побољшивач земљишта употребља-
вати на земљи и да је на тим врећама наведено да нису 
намијењене употреби на земљишту којем имају приступ 
животиње из узгоја.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-612/22
2. септембра 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

Републичка управа цивилне заштите 
На основу члана 83. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 
15/22 и 56/22), члана 28. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16) и члана 29. став 1. Уредбе о критеријумима за 
унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у ре-
публичким органима управе Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 109/19), а у складу са чланом 9. 
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и 
чланом 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), уз са-
гласност Владе Републике Српске, в.д. директора Републичке 
управе цивилне заштите  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Републичкој управи цивилне заштите (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 62/15, 81/16, 105/16 и 20/18) у члану 
5. у ставу (2) иза ријечи: “факултет политичких наука” додају се рије-
чи: “и економски факултет или други факултет економског смјера”.

Члан 2.
У члану 6. у ставу (2) иза ријечи: “војна академија” додају се 

запета и ријечи: “економски факултет или други факултет економ-
ског смјера”. 

Члан 3.
У члану 7. у ставу (2) иза ријечи: “машински” додају се запета 

и ријечи: “факултет за криминалистику, криминологију и сигур-
носне студије, медицински факултет”.

Члан 4.
У члану 24. у ставу (2) иза ријечи: “факултет безбједности” 

додају се запета и ријечи: “факултет за криминалистику, кримино-
логију и сигурносне студије”. 

Члан 5.
У члану 30. у ставу (2) иза ријечи: “факултет безбједности” 

додају се запета и ријечи: “факултет за криминалистику, кримино-
логију и сигурносне студије”.

Члан 6.
У члану 35. у ставу (2) иза ријечи: “факултет безбједности” 

додају се запета и ријечи: “факултет за криминалистику, кримино-
логију и сигурносне студије”.

Члан 7.
У члану 39. у ставу (2) иза ријечи: “факултет безбједности” 

додају се запета и ријечи: “факултет за криминалистику, кримино-
логију и сигурносне студије”.

Члан 8.
У члану 44. у ставу (2) иза ријечи: “факултет безбједности” 

додају се запета и ријечи: “факултет за криминалистику, кримино-
логију и сигурносне студије”.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 25.01-020-108/22
29. јула 2022. године В.д. директора,
Бањалука Милан Новитовић, с.р.

Агенција за безбједност саобраћаја
На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управ и 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 
и 56/22), члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), чла-
на 29. став 1. Уредбе о критеријумима за унутрашњу организацију 
и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
109/19), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних слу-
жбеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 
и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), в.д. 
директора Агенције за безбједност саобраћаја, уз сагласност Владе 
Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Агенцији за безбједност саобраћаја (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 13/12, 21/15, 62/18 и 1/21) у члану 
12. послије ријечи: “саобраћајни факултет - смјер друмски саобра-
ћај или транспорт” додају се запета и ријечи: “дипломирани грађе-
вински инжењер - смјер за путеве и жељезнице (нискоградња)”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13/1/052-1246/22
9. септембра 2022. године В.д. директора,
Бања Лука Младен Петровић, с.р.




