
 

18 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 55 9.6.2020.

3) услуге у вези са истраживањем и развојем и услуге 
предузећа,

4) путни трошкови.

Члан 20.
(1) Као доказ о испуњавању услова конкурса потребно 

је доставити сљедећу документацију:
1) попуњен пријавни образац,
2) попуњен образац буџета,
3) споразум о конзорцијуму,
4) кратке биографије и библиографије чланова пројект-

ног тима,
5) финансијски извјештај о пословању чланица конзор-

цијума,
6) увјерење о измиреним порезима и доприносима за 

запослене у научноистраживачкој организацији и привред-
ном друштву,

7) потврду о нивоу суфинансирања.
(2) Координатор пројектног приједлога може поднијети 

само једну пријаву на јавни конкурс.

Члан 21.
У Комисију за избор и вредновање заједничких проје-

ката научноистраживачке заједнице и привреде именује се 
пет чланова, и то три члана из реда компетентних научних 
радника, један члан из пословног сектора и један члан из 
невладине организације.

Члан 22.
Елиминаторни критеријуми за неодобравање средстава 

су:
1) пријава није достављена у року,
2) достављена је непотпуна и нетачна документација 

назначена у конкурсу,
3) у пројектном тиму нису ангажовани млади истражи-

вачи, докторанди или постдокторанди, до 35 година старо-
сти,

4) конзорцијум није измирио све обавезе по основу по-
реза и доприноса до дана расписивања конкурса,

5) конзорцијум нема позитивно пословање,
6) конзорцијум није обезбиједио суфинансирање про-

јекта од минимално 20% укупног буџета пројекта,
7) пријавни обрасци нису попуњени у потпуности, не-

достају кључне информације о пројекту,
8) координатор је поднио више од једне пријаве.

Члан 23.
Комисија за избор и вредновање заједничких пројеката 

научноистраживачке заједнице и привреде оцјењује пројек-
те на основу општих и посебних критеријума, а бодују се у 
складу са степеном испуњености:

1) општи критеријуми:
1. начин на који је пројекат укључен или повезан са 

стратегијом у области научног и технолошког развоја и на 
који начин доприноси њеној реализацији (од 1 до 5 бодова),

2. ефекти које ће пројекат имати за заједницу (од 1 до 
5 бодова),

3. буџет пројекта - реалан и усклађен са активностима 
(од 1 до 5 бодова);

2) посебни критеријуми:
1. квалитет пројектног приједлога (од 1 до 10 бодова),
2. компетентност координатора и водећих чланова тима 

конзорцијума (од 1 до 5 бодова),
3. ангажованост младих истраживача у пројектном 

тиму (од 0 до 5 бодова),
4. јасно дефинисана потреба предузећа у смислу 

унапређења постојећих, односно стварање нових произво-
да и/или услуга, односно стварање нових технолошких 

процеса ради подизања његовог нивоа конкурентности (од 
1 до 5 бодова),

5. остваривост планираних резултата (од 1 до 5 бодова),
6. ниво суфинансирања (од 1 до 5 бодова).

Члан 24.
Осим општих и посебних критеријума из члана 23. овог 

правилника, додатни бодови додјељују се приједлозима 
пројеката који:

1) рјешавају идентификован проблем у једном од че-
тири предложена тематска приоритета, који су утврђени 
Стратегијом научног и технолошког развоја Републике 
Српске 2017-2021. - “Знање за развој”:

1. информационо-комуникационе технологије,
2. енергија,
3. производња хране,
4. креативна економија
(ДА - 5 бодова, НЕ - 0 бодова);
2) укључују истакнуте научнике из дијаспоре
(ДА - 5 бодова, НЕ - 0 бодова);
3) имају потенцијал да се унаприједе за пријављивање 

кроз оквирне програме Европске уније, односно имају оства-
рено или потенцијално умрежавање са реномираним међуна-
родним научноистраживачким инфраструктурама или препо-
знатљивим међународним истраживачким тимовима

(ДА - 5 бодова, НЕ - 0 бодова).

ГЛАВА V
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о суфинансирању научноистраживачких проје-
ката (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/15 и 
104/17).

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 19.02/020-1648/20
29. маја 2020. године Министар,
Бањалука Мр Срђан Рајчевић, с.р.

1134
На основу члана 34. став 3. тачка 5. Закона о храни 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и чла-
на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, брoj 115/18), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МАКСИМАЛНИМ НИВОИМА ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА 
У ХРАНИ И У ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ И НА ХРАНИ И НА 

ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се максимални нивои 

остатака пестицида у храни и на храни, у храни за живо-
тиње биљног и животињског поријекла и на храни за живо-
тиње биљног и животињског поријекла.

Члан 2.
(1) Одредбе овог правилника односе се на производе 

биљног и животињског поријекла или њихове дијелове на-
ведене у Прилогу 1. овог правилника, који је његов састав-
ни дио, било да се употребљавају као свјежи, прерађени 
или као саставни дио хране и хране за животиње на којима 
или у којима остаци пестицида могу бити присутни.

(2) Одредбе овог правилника не односе се на производе 
наведене у Прилогу 1, а који су намијењени за производњу 
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производа који нису храна или храна за животиње, за сјетву 
и садњу, као и за тестирање активних материја у складу са 
важећим прописима.

(3) Максимални нивои остатака пестицида дефинисани 
овим правилником не примјењују се на производе наведене 
у Прилогу 1, који су намијењени извозу и који су третирани 
прије извоза ако је одговарајућим доказом установљено да 
одредишна земља захтијева или се слаже с одређеним тре-
тирањем да би спријечила уношење штетних организама на 
своју територију.

(4) Одредбе овог правилника примјењују се у складу 
са одредбама посебних прописа о биоцидима, посебног 
прописа о нежељеним супстанцама у храни за животиње и 
посебног прописа који се односи на ветеринарске лијекове.

Члан 3.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) остаци пестицида су остаци, укључујући активне 

супстанце, њихове метаболите или продукте разградње или 
продукте реакције активних супстанци који се тренутно ко-
ристе или су се прије користили у средствима за заштиту 
биља у складу са прописима о средствима за заштиту биља, 
који су присутни у производима или на производима на-
веденим у Прилогу 1, посебно укључујући остатке који се 
појављују као резултат употребе у заштити биља, у ветери-
нарској медицини и као биоциди,

2) максимални ниво остатака пестицида (у даљем 
тексту: МРЛ) је највиши допуштени ниво концентрације 
остатка пестицида у храни или на храни или храни за жи-
вотиње, успостављен у складу са овим правилником на 
основу добре пољопривредне праксе и најмање потребне 
изложености потрошача у сврху заштите осјетљиве попу-
лације потрошача.

Члан 4.
(1) Производи, групе производа и дијелови производа 

из члана 2. став 1. овог правилника на које се примјењују 
усклађени МРЛ дефинисани су у Прилогу 1. овог правил-
ника.

(2) Прилог 1. овог правилника садржи све производе за 
које је одређен МРЛ, као и остале производе на које се могу 
примјењивати усклађени МРЛ, посебно у погледу њихове 
важности у исхрани потрошача или у трговини.

(3) Производи се групишу на начин да се МРЛ одре-
ђује за групу сличних или сродних производа колико је то 
могуће. 

Члан 5.
Листа средстава за заштиту биља за која се не утврђу-

ју максимално дозвољене количине остатака средстава за 
заштиту биља у храни и храни за животиње биљног и жи-
вотињског поријекла наведена је у Прилогу 4. овог правил-
ника, који је његов саставни дио. 

Члан 6.
(1) Производи наведени у Прилогу 1. овог правилника 

стављају се у промет као храна или храна за животиње ако 
не садрже остатке пестцида изнад:

1) МРЛ-а за те производе наведене у прилозима 2. и 3. 
овог правилника, који су његов саставни дио,

2) 0,01 mg/kg за храну и храну за животиње за које у 
прилозима 2. и 3. није утврђен посебни МРЛ или за ак-
тивне супстанце које нису наведене у Прилогу 4, осим ако 
за активну супстанцу у Прилогу 5. овог правилника нису 
утврђене другачије вриједности.

(2) Није дозвољено спречавање или забрана стављања 
на тржиште производа наведених у Прилогу 1. ако ти про-
изводи садрже остатке пестицида, уз услове да:

1) су ти производи у складу са одредбама става 1. овог 
члана и одредбама члана 8. овог правилника,

2) је активна материја наведена у Прилогу 4. овог пра-
вилника.

(3) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, при фу-
мигацији усјева након бербе дозвољени су нивои остатака 
активне материје која прекорачује ограничења одређена у 
прилозима 2. и 3. за производе наведене у Прилогу 1. ако су 
комбинације активна материја/производ наведене у Прило-
гу 6. овог правилника, уз услове да:

1) ти производи нису намијењени за непосредну кон-
зумацију,

2) се спроводи одговарајућа контрола да би се осигу-
рало да такви производи нису доступни потрошачима, а у 
случају да су директно достављени потрошачима, контро-
ле спроводити све док остаци пестицида више не прелазе 
максималне нивое одређене у прилозима 2. и 3. овог пра-
вилника.

(4) У изузетним случајевима, а посебно у вези са упо-
требом средстава за заштиту биља у складу са прописима о 
средствима за заштиту биља и посебним прописом о мјера-
ма за спречавање, уношење, ширење и сузбијање штетних 
организама на биљу, биљним производима и регулисаним 
објектима, може се дозволити стављање на тржиште и 
храњење животиња третираном храном или храном за жи-
вотиње која није у складу са ставом 1. овог члана, уз услов 
да таква храна или храна за животиње не представља не-
прихватљив ризик за здравље људи и животиња.

Члан 7.
Није дозвољена прерада и мијешање, у сврху разрјеђи-

вања са истим или другим производима, производа наве-
дених у Прилогу 1. који нису у складу са чланом 6. став 
1. и чланом 8. овог правилника намијењених стављању на 
тржиште као хране или хране за животиње.

Члан 8.
Ако у прилозима 2. и 3. овог правилника за прерађе-

ну храну, мјешовите производе и храну за животиње нису 
одређени МРЛ-и, примјењује се МРЛ дефинисан у члану 6. 
став 1. овог правилника за одговарајући производ наведен 
у Прилогу 1, узимајући у обзир промјене у нивоу остатака 
пестицида узроковане прерадом и мијешањем.

Члан 9.
(1) Аналитичке методе узорковања за одређивање оста-

така пестицида морају бити у складу са посебним пропи-
сом о методама узорковања за спровођење службене кон-
троле остатака пестицида у производима и на производима 
биљног и животињског поријекла.

(2) Лабораторије које анализирају узорке за службене 
контроле остатака пестицида обавезно учествују у провје-
ри квалитета рада лабораторије (profi ciency тестовима).

Члан 10.
Прилози од 1. до 6, који чине саставни дио овог пра-

вилника, објављују се на веб-страници Министарства по-
љопривреде, шумарства и водопривреде.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престају да се 

примјењују одредбе Правилника о количинама пестицида 
и других отровних материја, хормона, антибиотика и ми-
котоксина који се могу налазити у животним намирницама 
(“Службени лист СФРЈ”, бр. 59/83 и 79/87), које се одно-
се на прописане дозвољене количине пестицида у храни и 
храни за животиње. 

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.6-330-1676/20
29. маја 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1135
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-




