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118/08), а у вези са Одлуком о начину именовања пред-
ставника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за 
реституцију Републике Српске у скупштинама друштава 
капитала из портфеља фондова и начин њиховог поступања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/07, 102/07 и 
45/09), Влада Републике Српске, на 140. сједници, одржа-
ној 31.8.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ 

ДРУШТВА КАПИТАЛА “НОВА РОМАНИЈА” АД 
СОКОЛАЦ

1. Именује се Зорица Љепојевић, ЈМБГ 2609965105028, 
са пребивалиштем у Бањој Луци, Улица Радоја Домановића 
бр. 21, за представника Акцијског фонда Републике Српске 
а.д. Бања Лука у Скупштини друштва капитала “Нова Ро-
манија” а.д. Соколац.

2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини 13.225.899 ре-
довних акција, класе А, које су уједно и акције Акцијског 
фонда Републике Српске.

3. Именована је дужна да заступа интересе Фонда 
у Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешења, а у 
складу са Упутством о начину поступања представника Ак-
цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију 
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из 
портфеља фондова.

4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање ак-
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.

5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Рјешење број: 04/1-012-2-2146/14, од 1.10.2014. године.

6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2174/17 Предсједница
31. августа 2017. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1532
На основу члана 36, а у вези за чланом 43. Закона о 

заштити здравља биља у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривредe  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МЈЕРАМА ЗА ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА 
И СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА Synchytrium 
endobioticum (Schilb.) Perc., ПРОУЗРОКОВАЧА РАКА 
КРОМПИРА, И НАЧИНУ ОБАВЈЕШТАВАЊА О 

ПРЕДУЗЕТИМ МЈЕРАМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјере за откривање, 

спречавање ширења и сузбијање штетног организма 
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., проузрокова-
ча рака кромпира, начин одређивања граница зараженог 
и угроженог подручја и подручја без штетног организма, 
условима за окончање наложених мјера, као и начину оба-
вјештавања о предузетим мјерама и престанак мјера.

Члан 2.
Ради откривања штетног организма Synchytrium 

endobioticum (Schilb.) Perc., проузроковача рака кромпира 
(у даљем тексту: проузроковач рака кромпира), спроводи се 
посебан надзор кромпира у складу са Законом о заштити 
здравља биља у Републици Српској.

Члан 3.
Држалац биља, биљних производа и регулисаних обје-

ката који уочи симптоме проузроковача рака кромпира или 

посумња на његову појаву о томе одмах обавјештава Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у 
даљем тексту: Министарство) и Републичку управу за ин-
спекцијске послове.

Члан 4.
(1) У случају сумње на заразу проузроковачем рака 

кромпира, фитосанитарни инспектор узима службене узор-
ке земљишта и биља и доставља их овлашћеној фитосани-
тарној лабораторији.

(2) Лабораторије овлашћене од Mинистарства у складу 
са прописима из области заштите здравља биља врше испи-
тивање на присуство проузроковача рака кромпира у скла-
ду са EPPO препорученим методама за дијагностику, де-
текцију и идентификацију штетног организма Synchytrium 
endobioticum (Schilb.) Perc. и његових патотипова (EPPO 
Standards / Diagnostic protocols for regulated pests PM 7/28) 
или у складу са другим препорученим међународно при-
знатим методама.

Члан 5.
Када се на основу резултата лабораторијских испити-

вања узорака земљишта или биља потврди присуство про-
узроковача рака кромпира, границе зараженог, угроженог 
и подручја без штетног организма одређује фитосанитарна 
инспекција тако што се:

1) утврђује и означава заражено подручје на коме се 
налази парцела са које потиче узорак; парцела се сматра 
зараженом ако је бар на једној биљци са те парцеле по-
тврђено присуство проузроковача рака кромпира или је 
пронађена витална спорангија проузроковача рака кромпи-
ра у земљишту,

2) одређују границе угроженог подручја, довољно ве-
ликог, како би се заштитиле околне површине, при чему се 
нарочито узимају у обзир природне баријере (шуме, лива-
де, ријеке и путеви) и

3) разграничава заражено подручје, угрожено подручје 
и подручје без штетног организма, и то на основу означене 
и потврђене заразе, као и могућег ширења штетног орга-
низма.

Члан 6.
Ради спречавања ширења и сузбијања проузроковача 

рака кромпира, фитосанитарна инспекција налаже спро-
вођење сљедећих мјера:

1) уништавање, односно одговарајуће третирање кр-
тола кромпира и циме који потичу са зараженог подручја 
на такав начин да се уништи штетни организам проузро-
ковач рака кромпира, а ако више није могуће утврдити 
одакле потичу заражене кртоле и цима, уништавање, 
односно одговарајуће третирање цјелокупне количине 
кромпира и циме у којој су нађене заражене кртоле и 
цима,

2) чишћење и дезинфекција машина, превозних сред-
става, складишта и њихових дијелова или других објеката 
и предмета који су се користили при обради земљишта или 
складиштењу зараженог кромпира или који су били у до-
диру са зараженим земљиштем примјеном одговарајућих 
метода које искључују могућност ширења проузроковача 
рака кромпира,

3) забранa гајења кромпира на зараженом подручју,
4) забранa гајења другог биља на зараженом подручју 

ако се подземни дијелови тог биља износе са тог подру-
чја,

5) забранa гајења на зараженом подручју свих биљака 
намијењених пресађивању, као и њихово чување на том по-
дручју,

6) ограничавање производње кромпира на угроженом 
подручју на гајење само оних сорти меркантилног кромпи-
ра које су отпорне на патотипове проузроковача рака кром-
пира утврђене на зараженој парцели и

7) друге мјере када је то неопходно за сузбијање и спре-
чавање ширења проузроковача рака кромпира.
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Члан 7.
Мјере из члана 6. овог правилника престају кадa се ме-

тодама из члана 4. став 2. овог правилника утврди да про-
узроковач рака кромпира није више присутан на зараженом 
подручју.

Члан 8.
Податке и информације о потврђеној зарази и предузе-

тим мјерама, као и податке и информације о престанку мје-
ра Министарство доставља надлежним органима.

Члан 9.
Проузроковача рака кромпира није дозвољено узгајати 

осим уз одобрење фитосанитарне инспекције, под контро-
лисаним условима, за експерименталне, научне и селек-
цијске сврхе, ако се тиме не нарушава надзор над узрочни-
ком рака кромпира и ако нема опасности од његовог даљег 
ширења.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-3310/17
28. августа 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1533
На основу члана 12. Уставног закона за провођење 

Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92), члана 69. став 1. и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, уз сагласност министра здравља и социјалне 
заштите,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ 

ХРАНЕ И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ

Члан 1.
Ступањем на снагу овог правилника престаје примјена 

сљедећих правилника који су у области хране били у при-
мјени на основу члана 12. Уставног закона за провођење 
Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/92):

1) Правилник о квалитету меса стоке за клање, перади и 
дивљачи (“Службени лист СФРЈ”, бр. 34/74, 26/75 и 13/78),

2) Правилник о квалитети производа од меса (“Службе-
ни лист СФРЈ”, бр. 29/74 и 41/80),

3) Правилник о квалитету меса пернате живине (“Слу-
жбени лист СФРЈ”, бр. 1/81 и 51/88),

4) Правилник о квалитету алкохолних и безалкохолних 
пића, леда и сирћета (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/63, 
45/71, 48/71, 59/72, 41/73, 25/75, 18/77, 53/78, 2/82 и 34/82) и

5) Правилник о условима и начину испитивања намир-
ница и предмета опште употребе у току њихове производ-
ње и начину вођења евиденције о извршеним испитивањи-
ма (“Службени лист СРБиХ”, број 25/87).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-3541/17
8. септембра 2017. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1534
На основу члана 12. Уставног закона за провођење 

Устава Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 21/92), члана 69. став 1. и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, уз сагласност министра здравља и социјалне 
заштите,  д о н о с и

УПУТСТВО
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ УПУТСТAВА ИЗ ОБЛАСТИ 

ХРАНЕ И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ

Члан 1.
Овим упутством престају да се примјењују упутства 

која су у области хране била у примјени на основу члана 
12. Уставног закона за провођење Устава Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 21/92):

1) Упутство о начину узимања узорака, те вршење ана-
лиза и суперанализа намирница и предмета опште употре-
бе (“Службени лист СФРЈ”, број 60/78) и

2) Упутство о начину достављања извјештаја о спро-
вођењу Закона о здравственој исправности животних на-
мирница и предмета опште употребе и прописа донијетих 
на основу тог закона (“Службени лист СФРЈ”, број 60/78).

Члан 2.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-3540/17
8. септембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

1535
На основу члана 21. став 2. Закона о заштити лица 

која пријављују корупцију (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 62/17) и члана 69. став 4. и члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16 и 57/16), министар правде, 28. августа 2017. 
године,  д о н о с и

УПУТСТВО
О ПОСТУПАЊУ СА ПРИЈАВОМ КОРУПЦИЈЕ И 

ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ ЗАШТИТЕ ЛИЦА КОЈА ПРИЈАВЉУЈУ 
КОРУПЦИЈУ У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Овим упутством регулишу се питања подношења 
и примања пријаве корупције, поступање са пријавом ко-
рупције, заштита права пријавиоца корупције, права и оба-
везе министра правде (даљем тексту: министар) и запосле-
них у Министарству правде у вези са пријавом корупције и 
друга питања која су од значаја за пријаву корупције и за-
штиту права пријавиоца корупције у Министарству правде.

2. Пријава корупције је, у складу са Законом о заштити 
лица која пријављују корупцију (у даљем тексту: Закон), 
писмено или усмено обавјештење које садржи податке о 
чињењу или нечињењу министра правде или лица запосле-
них у Министарству правде, злоупотребом службених 
овлашћења или службеног положаја у приватне сврхе, с 
циљем стицања противправне имовинске користи или било 
које друге користи за себе или другог.

3. Пријава корупције може да има форму писменог или 
усменог обавјештења.

4. Пријава може да се поднесе:
4.1. путем редовне поште на адресу Министарства 

правде (у даљем тексту: Министарство),
4.2. путем електронске поште на службену мејл адресу 

Министарства,
4.3. у сандуче за пријаву корупције, које се налази у 

просторијама Министарства,




