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У истом прилогу у називу рачуна групе 35 ријечи: “до 
висине капитала” бришу се.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
а примјењује се на обрачунске периоде који су почели 1. 
јануара 2022. године или касније.

Број: 06.12/020-1860/22
10. јуна 2022. године Министар, 
Бањалука Зора Видовић, с.р.

1174 
На основу члана 37. став 3. Закона о шумама (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 75/08, 60/13 и 70/20) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар по-
љопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА 
ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У 

ШУМАРСТВУ

Члан 1.
У Правилнику o условима за стицање лиценце за изво-

ђење радова у шумарству (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 26/21) у члану 7. у тачки 2) ријечи: “овлашће-
не стручне шумарске институције за образовање кадра” за-
мјењују се ријечима: “правног лица лиценцираног од стране 
надлежног министарства за обављање послова из области 
заштите и здравља на раду, прегледа и испитивања средстава 
за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду”.

Члан 2.
Послије члана 9. додаје се нови члан 9а, који гласи:

“Члан 9а.
Одредбе овог правилника не односе се на носиоце пра-

ва својине на шумама у приватној својини који сјечу врше 
за властите потребе, као ни на физичка лица која се за вла-
стите потребе за огрјевним дрветом снабдијевају путем ма-
лопродаје из шума у својини Републике”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-672-3/22
15. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1175
На основу члана 34. став 3. тачка 5) Закона о храни 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар по-
љопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О МАКСИМАЛНИМ 
НИВОИМА ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА У ХРАНИ И У 

ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ И НА ХРАНИ И НА ХРАНИ ЗА 
ЖИВОТИЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о максималним нивоима остатака пести-

цида у храни и у храни за животиње и на храни и на храни 
за животиње (“Службени гласник Републике Српске”, број 
55/20) досадашњи прилози од 1. до 6. замјењују се новим 
прилозима од 1. до 6, који чине саставни дио овог правил-
ника.

Члан 2.
Прилози од 1. до 6. овог правилника објављују се на ин-

тернет страници Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-1344/22
3. јуна 2022. године Министар, 
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1176
На основу члана 58. став 4. Закона о управљању отпа-

дом (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 111/13, 
106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и члана 76. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 115/18, 111/21 и 15/22), министар за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију, 14. јуна 2022. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД 
ДУГОТРАЈНИХ ОРГАНСКИХ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку управљања отпадом 

од дуготрајних органских загађујућих материја (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 32/19) у члану 3. у тач-
ки 5) послије ријечи: “индустрији” додају се запета и нове 
т. 6) и 7), које гласе:

“6) отпад од електричних и електронских производа и 
опреме која садржи PCB, укључујући и отпад који настаје 
приликом расклапања електричних и електронских про-
извода и опреме који садржи POPs материје и

7) отпадна уља која садрже PCB”.

Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Управљање POPs отпадом је скуп мјера које обухвата-

ју сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлага-
ње POPs отпада у складу са Законом и овим правилником”.

Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) POPs отпад сакупља се одвојено од осталих врста 

отпада.
(2) Паковање POPs отпада за потребе складиштења и 

транспорта врши се на начин утврђен прописом којим се 
уређује начин складиштења, паковања и обиљежавања опа-
сног отпада.

(3) Складиштење POPs отпада врши се у складишту 
које испуњава услове утврђене прописом из става 2. овог 
члана.

(4) Транспорт POPs отпада врши се у складу са Законом 
и прописом којим се уређује превоз опасних материја.

(5) Свако кретање POPs отпада прати одговарајућа до-
кументација о кретању опасног отпада у складу са Законом 
и прописом којим се уређује образац документа о кретању 
опасног отпада и Упутство за његово попуњавање”.

Члан 4.
У члану 7. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Приликом вршења третмана POPs отпада било која 

POPs материја из Прилога 1. овог правилника издваја се из 
отпада и третира у складу са ставом 2. овог члана”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.


