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ПРИЛОГ

Образац
ЗАХТЈЕВ

ЗА ИСПИТИВАЊЕ НЕРЕГИСТРОВАНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И АКТИВНЕ 

СУПСТАНЦЕ, ОДНОСНО ОСНОВНЕ СУПСТАНЦЕ КОЈА 
НИЈЕ УПИСАНА У ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ СУПСТАНЦИ У 

ИСТРАЖИВАЧКЕ ИЛИ РАЗВОЈНЕ СВРХЕ КОЈЕ СЕ 
ИЗВОДИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

На основу члана 25. Закона о средствима за заштиту биља 
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj 52/10), подносим 
захтјев за (обиљежити): 

□ испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и 
активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана 
у Листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе 
које се изводи у животној средини; 

□ испитивање средстава за заштиту биља које се изводи у жи-
вотној средини за намјене које нису наведене у рјешењу о реги-
страцији тог средства за заштиту биља (проширење примјене или 
измјена количине/концентрације примјене или слично). 

О планираним испитивањима дајемо сљедеће податке:

1. Подаци о подносиоцу захтјева
1.1. Пословно име
1.2. Сjедиште
1.3. Телефон за контакт
1.4. Електронска адреса

2. Идентитет средства за заштиту биља
2.1. Трговачки назив (ако је доступан) и 
облик формулације
2.2. Шифра или развојни код (ако је 
релевантно)
2.3. Пословно име и сједиште произвођача
2.4. Пословно име и сједиште заступника 
или представника
2.5. Намјена (обиљежити или обиљежити 
и навести)

□ Инсектицид
□ Родентицид
□ Акарицид
□ Лимацид
□ Фунгицид
□ Бактерицид
□ Хербицид
□ Регулатор раста 
     биљака
□ Ађувант
□ Остало (навести)

2.6. Подручје примјене (обиљежити) □ Пољопривреда
□ Шумарство
□ Непољо-
     привредне              
     површине

2.7. Класификација и обиљежавање 
средства за заштиту биља

3. Идентитет активне супстанце, односно основне супстанце
3.1. Генерички назив
3.2. Хемијски назив
3.2.1. YUPAC
3.2.2. CA
3.3. CAS број
3.4. Пословно име и сједиште произвођача
3.5. Класификација и обиљежавање 
активне супстанце, односно основне 
супстанце
4. Испитивања која се врше у истраживачке или развојне сврхе

4.1. Сврха испитивања (обиљежити или 
обиљежити и навести)

□ Регистрација*
□ Пројекат
□ Остало (навести)

4.2. Биљна врста и сорта, биљни производ, 
односно објекат у коме ће се испитивања 
вршити 

4.3. Штетни организам који ће бити 
предмет испитивања**
4.4. Вријеме примјене у односу на биљну 
врсту и на штетни организам**
4.5. Количине/концентрације примјене
4.6. Број третирања
4.7. Начин примјене □ Фолијарно

□ Преко земљишта
□ Растурање 
     гранула
□ Растурање 
     мамака 
□ Запрашивање
□ Заливање
□ Фумигација
□ Третирање 
     сјемена
□ Примјена из 
     ваздухоплова
□ Остало (навести)

4.8. Вријеме оцјене ефикасности или 
другог ефекта средства за заштиту биља 
које се испитује
4.9. Број понављања
4.10. Количина средства за заштиту биља 
потребна за испитивања
4.11. Планирани датум почетка и 
завршетка испитивања
4.12. Одговорно лице које врши 
испитивања у сврху истраживања и 
развоја
Уз Захтјев достављамо документацију у складу са чланом 25. став 
4. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник Репу-
блике Српске”, брoj 52/10), а то су (навести):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
* Ако се испитивања нерегистрованог средства за заштиту биља или испи-
тивање регистрованог средства за заштиту биља за намјене које нису наведе-
не у рјешењу о регистрацији врши у сврху регистрације средства за заштиту 
биља, уз Захтјев се доставља и копија захтјева и документације предате уз 
захтјев за испитивање достављен од стране произвођача, односно заступни-
ка или представника средства за заштиту биља. 
** Штетни организам и вријеме примјене у односу на штетни организам 
наводи се ако је то релевантно за средство за заштиту биља.

____________________________________
        (Име, презиме и потпис одговорног лица 
                                                       подносиоца захтјева)
 М. П.

1513
На основу члана 30. став 5. и члана 55. став 4. Закона 

о средствима за заштиту биља (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ 

И САДРЖАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС, САДРЖАЈУ 
РЕГИСТРА ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА 

И РЕГИСТРА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА

Члан 1.
У Правилнику о обрасцу и садржају захтјева за упис, 

садржају Регистра дистрибутера и увозника и Регистра 
пружалаца услуга (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 106/11) послије члана 10. додаје се нови члан 10а, који 
гласи:
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“Члан 10а.
(1) Испуњеност услова из чл. 6, 7, 8, 9. и 10. Правилни-

ка утврђује комисија коју именује министар.
(2) На приједлог комисије, министар доноси рјешење 

којим се утврђује испуњеност услова и врши упис у Реги-
стар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља.”.

Члан 2.
У члану 19. став 2. мијења се и гласи: 
“(2) Дозвола за пружање услуга даје се лицу које је ди-

пломирани инжењер пољопривреде, смјер заштите биља, 
односно дипломирани инжењер мастер заштите биља, неки 
други смјер биљне производње или општи смјер са поло-
женим стручним испитом из области средстава за заштиту 
биља, односно дипломирани инжењер шумарства за при-
мјену средстава за заштиту биља у шумарству, са специја-
лизацијом из области заштите шума, а који се најмање три 
године бави пословима из области примјене средстава за 
заштиту биља.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-7310/14 
13. октобра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ДИО 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 8, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, и то за 
катастарске парцеле бр.: 549 и 550, укупне површине 427 
м², основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 8, град Бања Лука, за 
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта, и 
то за катастарске парцеле означене као к.п. бр. 549 и 550, 
уписане у посједовни лист број 693 к.о. Бања Лука 8, град 
Бања Лука, као и земљишна књига за непокретности озна-
чене као к.п. број 39/34, уписану у зк. ул. бр. 8439, и к.п. 
број 39/10, уписану у зк. ул. бр. 12803, све к.о. Бања Лука, 
град Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-169/14
30. септембра 2014. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА 1, 

ГРАД БИЈЕЉИНА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Бијељина 1, град Бијељина, и то за 
катастарску парцелу број: 3904, укупне површине 492 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бијељина 1, град Бијељина, за 
катастарску парцелу наведену у тачки 1. овог рјешења ста-
вља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта, 
и то за катастарску парцелу означену као к.п. број 3904, 
уписану у посједовни лист број 1097 к.о Бијељина 1, град 
Бијељина.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-823/14
30. септембра 2014. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 1, 

ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Приједор 1, град Приједор, и то за ката-
старске парцеле бр. 4572/1, 4572/3, 4575/4 и 714/1, укупне 
површине 6859 м², основан у складу са Законом о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 6/12).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Приједор 1, град Приједор, за ка-
тастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља 
се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта, и то за 
катастарске парцеле означене као к.п. бр. 714/1, уписану у 
посједовни лист број 5410 и к.п. бр. 4572/1, 4572/3 и 4575/4, 
уписане у посједовни лист број 4632, све к.о. Приједор 1, 
град Приједор, као и одговарајуће парцеле старог премје-
ра означене као к.п. бр. 527/12, уписану у зк. ул. бр. 2429 
к.о. Приједор, град Приједор, к.п. бр. 529/5, уписану у зк. 
ул. бр. 77, к.п. бр. 530/11, уписану у зк. ул. бр. 8 и к.п. бр. 
528/2, уписану у зк. ул. бр. 405, све к.о. Хамбарине, град 
Приједор.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-532/14
30. септембра 2014. године Директор,
Бања Лука Милош Комљеновић, с.р.

На основу члана 86. тав 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-




