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(2) У случају из става 1. тачка 3) овог члана надлежни 

ветеринарски инспектор извјештава надлежну институцију 
да у року од седам дана од примања захтјева од власника 
изврши прописно обиљежавање свих копитара на газдин-
ству.

Члан 9.
Сматра се да је инфективна анемија престала када од 

убијања, клања или угинућа посљедњег обољелог копитара 
и завршне дезинфекције протекне најмање три мјесеца, а 
сви остали копитари на газдинству су серолошким претра-
живањем спроведеним у складу са чланом 2. овог правил-
ника показали негативан резултат.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о мjерама за сузбијање и искорјењивање ин-
фективне анемије коња (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 26/95).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-252/16
9. фебруара 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 20. став 2. Закона о храни (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 49/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСИТЊЕНОМ МЕСУ, 
ПОЛУПРОИЗВОДИМА И ПРОИЗВОДИМА ОД МЕСА

Члан 1.
У Правилнику о уситњеном месу, полупроизводима и 

производима од меса (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 46/15) послије члана 7. додају се нови чл. 7а. и 
7б, који гласе:

“Члан 7а.
(1) Субјекти у пословању са храном свјеже месо декла-

ришу у производњи и свим фазама стављања на тржиште 
у складу са овим правилником и прописима који регулишу 
област декларисања хране.

(2) Свјеже месо треба бити декларисанo тако да је мо-
гуће провјерити тачност података на декларацији.

(3) Свјеже месо животиња рођених и/или товљених и/
или закланих у различитим државама које се на продајном 
мјесту ставља на тржиште треба се јасно одвојити једно од 
другог и бити декларисано тако да крајњи потрошач може 
лако разликовати месо различитог поријекла.

(4) Декларација свјежег меса намијењеног крајњем 
потрошачу садржи сљедеће податке:

1) о држави рођења животиње: “Рођено у:” (назив др-
жаве),

2) називи држава у којим је обављен узгој, под наводом: 
“Узгајано у: (називи држава)”,

3) о држави у којој је обављено клање, под наводом: “За-
клано у: (назив државе)” и ветеринарски контролни број,

4) о држави расијецања: “Расјечено у: (назив државе)” и 
ветеринарски контролни број,

5) о врсти меса и категорији,
6) датум клања животиње,
7) сви посебни услови складиштења и/или услови упо-

требе и
8) датум употребе (“употријебити до:”).

Члан 7б.
(1) Декларација свјежег меса мора бити означена на 

видљивом мјесту тако да буде лако уочљива, јасно читљива 
и, према потреби, неизбрисива, и то великим штампаним 
словима, чија је висина једнака или већа од 3,00 mm.

(2) Наведене информације не смију бити скривене, 
прекривене или прекинуте другим писаним или сликовним 
приказима или другим материјалом.

(3) Сви подаци дефинисани овим правилником морају 
се налазити у истом видном пољу.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-363/16
4. фебруара 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), а у вези са чланом 6. Правил-
ника о условима и начину полагања стручног испита за рад 
у пољопривредној апотеци (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 8/13, 52/14 и 54/15), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ОБУКЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ЗА РАД У ПОЉОПРИВРЕДОЈ 

АПОТЕЦИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се основна и напредна обу-

ка које морају похађати стручна лица која су одговорна за 
рад у пољопривредној апотеци (у даљем тексту: одговорна 
стручна лица).

Члан 2.
Циљ Програма је да се одговорна стручна лица упознају 

са принципима интегралне заштите биља, значајем примје-
не непестицидних мјера борбе (агротехничких, механич-
ких, биолошких) са циљем смањења бројности, односно 
густине популације штетних врста организама, као и пра-
вилним избором и безбједном примјеном средстава за за-
штиту биља.

Члан 3.
(1) Програм обуке састоји се од основне и напредне 

обуке.
(2) Програм основне обуке похађају одговорна стручна 

лица која немају завршен пољопривредни факултет - смјер 
заштита биља.

(3) Програм напредне обуке похађају одговорна стручна 
лица која имају завршен пољопривредни факултет - смјер 
заштита биља и лица из става 2. овог члана којима је исте-
кла важност цертификата о стеченом знању за одговорна 
стручна лица.

Члан 4.
(1) Основна и напредна обука одговорних стручних 

лица састоји се од курса и од усменог стручног испита за 
одговорна стручна лица.

(2) Курс траје најмање 30 школских часова за основну 
обуку, односно 20 школских часова за напредну обуку.

Члан 5.
Циљ садржаја основне обуке јесте да одговорна струч-

на лица упозна са основним принципима интегралне за-
штите биља, приступом приликом прогнозирања и праћења 
штетних организама и сигнализације за третман, значајем 
непестицидних мјера у заштити биља, чијим увођењем се 
знатно смањује ризик од средстава за заштиту биља, те са 
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усвајањем вјештина и знања које полазницима обезбјеђују 
да приликом рада са средствима за заштиту биља буду мање 
изложени, као и факторима које је потребно узети у обзир 
да се приликом избора средстава бирају она која су мање 
токсична, а утврђен је и Програмом основне обуке, који се 
налази у Прилогу 1. и чини састaвни дио овог програма.

Члан 6.
Циљ садржаја напредне обуке јесте да одговорна струч-

на лица упозна са најновијим тенденцијама у развоју прин-
ципа интегралне заштите биља, начином узимања и слања 
узорака биља и биљног материјала овлашћеној лаборато-
рији на детерминацију, основима праћења и прогнозама 
појаве штетних организама, актуелним карантинским и ин-
вазивним организмима, посебно значајним за подручје Ре-
публике Српске и земаља у окружењу, новосинтетисаним 
средствима за заштиту биља, развојем резистентности код 
штетних организама на средства за заштиту биља, савре-
меним тенденцијама у примјени и дозирању средстава за 
заштиту биља и савременим тенденцијама у развоју маши-
на за заштиту биља, а утврђен је и Програмом напредне 
обуке, који се налази у Прилогу 2. и чини саставни дио овог 
програма.

Члан 7.
Стручни испит за одговорна стручна лица полаже се 

усмено из наставних садржаја наведених у Програму обу-
ке, најкасније у року од 60 дана од завршетка обуке.

Члан 8.
Одговорна стручна лица добијају цертификат о стече-

ном знању, којим стичу право за рад на пословима набавке, 
промета, складиштења, чувања и издавања средства за за-
штиту биља, а који издаје вршилац обуке у складу са Пра-
вилником о условима и начину полагања стручног испита 
за рад у пољопривредној апотеци (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 8/13, 52/14 и 54/15).

Члан 9.
Цертификат о стеченом знању важи три године од дату-

ма издавања, након чега кандидат мора да похађа напредну 
обуку у скраћеном облику у складу са Правилником.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број:12.03.3-330-596/16
19. фебруара 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Садржај Програма основне обуке

Наставни садржај Број 
часова

Основни закони и правилници из области заштите 
биља и пољопривреде 1

Интегрална пољопривредна производња – принципи 
и технолошке смјернице и принципи интегралне за-
штите биља

1

Штетни организми у пољопривреди -
Фитопатогене гљиве:
Основне карактеристике фитопатогених гљива,
Праћење услова за настанак микоза,
Основи симптоматологије – типични (диферен-
цијални) симптоми,
Избор фунгицида – студија случаја

4

Фитопатогене бактерије:
Основне карактеристике фитопатогених бактерија,
Праћење услова за настанак бактериоза,
Основи симптоматологије – типични (диферен-
цијални) симптоми,
Избор бактерицида – студија случаја

3

Фитопатогени вируси и фитоплазме:
Основне карактеристике фитопатогених вируса,
Основи симптоматологије – типични (диферен-
цијални) симптоми,
Фитосанитарне мјере у производњи безвирусног 
садног и сјеменског материјала – студија случаја

2

Штетни инсекти и гриње у пољопривреди – праћење, 
прогноза, детерминација, праг штетности и сигнали-
зација,
Основи избора инсектицида и акарицида – студија 
случаја

4

Остале штеточине – нематоде, глодари, птице, пуже-
ви 2

Корови:
Основни појмови из хербологије,
Инвазивне коровске врсте

3

Основни појмови из фитофармације
Означавање и регистровање средстава за заштиту 
биља, декларација и упутство за употребу,
Нерегистрована средства за заштиту биља – препо-
знавање и ризици

3

Избор средстава за заштиту биља
Дозирање, норма утрошка и писање рецептуре,
Транспорт, мијешање, прављење радног раствора, 
складиштење, уништавање празне амбалаже, безбјед-
но уклањање неискоришћених средстава за заштиту 
биља,
 Лична заштитна опрема радника, заштита околине 
(водозаштићене зоне, испирање пестицида) и зашти-
та нециљаних организама (корисни инсекти),
Вођење евиденције и обавјештавање јавности (књига 
евиденције, каренца)

3,5

Биолошке мјере заштите и биопестициди 1
Прва помоћ и симптоми тровања 0,5
Употреба и одржавање опреме за примјену пестицида 2
УКУПНО: 30

ПРИЛОГ 2.
Садржај Програма напредне обуке

Наставни садржај Број 
часова

Нови законски и подзаконски акти и инспекцијски 
надзор за област средстава за заштиту биља 1

Тенденције у развоју принципа интегралне заштите 
биља 1

Начин узимања и слања узорака биља и биљног ма-
теријала овлашћеној лабораторији на детерминацију 
штетних организама

2

Праћење и прогноза појаве штетних организама и 
анализа појаве кључних (главних) штетних организа-
ма у актуелном протеклом периоду

4

Актуелни карантински и инвазивни организми, по-
себно значајни за подручје Босне и Херцеговине и 
земљама у окружењу

3

Новосинтетисана средства за заштиту биља 3
Савремене тенденције у примјени и дозирању сред-
става за заштиту биља 2

Развој резистентности код штетних организама на 
средства за заштиту биља 2

Савремене тенденције у развоју машина за заштиту 
биља 2

УКУПНО: 20

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 115. став 1. Закона о 




