
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-733/13 Предсједница
4. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, нa сједници од 4. априла
2013. године, д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ

РАДНИХ МЈЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Даје се сагласност Републичкој управи за инспекциј-
ске послове за попуну упражњених радних мјеста држав-
них службеника:

- просвјетни инспектор (један извршилац),

- шумарски инспектор (један извршилац),

- ветеринарски инспектор (један извршилац) и

- рударски инспектор (један извршилац).

2. Задужује се Републичка управа за инспекцијске
послове да попуну упражњених радних мјеста изврши у
складу са законом прописаном конкурсном процедуром.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-732/13 Предсједница
4. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.

Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник

Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а)

Закона о државним службеницима (“Службени гласник

Републике Српске”, број 118/08, 117/11 и 37/12), Влада

Републике Српске, на сједници од 4. априла 2013. године,

д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА

МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

1. Марио Вукић, дипломирани правник, разрјешава се
дужности вршиоца дужности секретара Министарства
трговине и туризма.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-775/13 Предсједница
4. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 6.

Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник

Републике Српске”, број 118/08) и члана 26. Закона о

државним службеницима (“Службени гласник Републике

Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Републике Срп-

ске, на сједници од 4. априла 2013. године,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉEЊУ СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА

ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

1. Жана Бојић, дипломирани правник из Бање Луке,
поставља се за секретара Министарства трговине и тури-
зма, на период од пет година.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-782/13 Предсједница
4. априла 2013. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 25. став 2. Закона о садном материја-
лу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/09 и
117/11) 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), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА
ДА ИСПУНИ ПРОДАЈНО МЈЕСТО НА КОЈЕМ СЕ 

ОБАВЉА ПРОМЕТ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Члан 1.

У Правилнику о условима које треба да испуни продај-
но мјесто на којем се обавља промет садног материјала
(“Службени гласник Републике Српске”, број 98/10)
послије члана 3. додаје се нови члан 3а., који гласи:

“Члан 3а.

(1) Субјекти који се баве прометом садног материјала
на мало морају имати (у власништву или под закупом)
објекат, односно специјализовану продавницу која мора да
има просторију за продају садног материјала (продајни
дио) и просторију или одвојени дио у оквиру продајног
дијела за смјештај садног материјала (складиште) са најма-
ње 50 m² затвореног простора.

(2) Ако се у објекту из става 1. овог члана, поред сад-
ног материјала, врши и промет и смјештај средстава за
заштиту биља, ђубрива, хране за животиње и сјемена,
потребно је обезбиједити да се ови производи физички
одвоје од садног материјала, у складу с прописима којима
се уређује промет наведених производа.

(3) Садни материјал се не може продавати у супермар-
кетима и другим продајним објектима у којима се продају
прехрамбени производи.”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.02.1-4042/13
15. априла 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), а у вези са чланом 23. став 3.
Одлуке о квалитету течних нафтних горива (“Службени
гласник Босне и Херцеговине”, бр. 27/02, 28/04, 16/05,
14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 и 73/10), министар инду-
стрије, енергетике и рударства д о н о с и

П Р О Г РА М

УТВРЂИВАЊА УСКЛАЂЕНОСТИ КВАЛИТЕТА ТЕЧНИХ
НАФТНИХ ГОРИВА ЗА ЉЕТНУ СЕЗОНУ 2013. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овим програмом уређују се обим и поступак утврђива-
ња усклађености квалитета течних нафтних горива према
захтјевима Одлуке о квалитету течних нафтних горива (у
даљем тексту: Одлука).

Члан 2.

(1) За све врсте течних нафтних горива која се произво-
де, користе за производњу топлотне енергије, увозе или
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