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дјелатности у износу од 310,00 KM за лица са вишом и ви-
соком стручном спремом. 

2. Трошкове поступка стицања вишег стручног звања 
сноси заинтересовано лице.

3. Средства се уплаћују на жиро рачун jавних прихо-
да Републике Српске, број: 562-099-00000556-87, буџетска 
организација 0813001, врста прихода 722511, позив на број 
9999999999, уз назнаку “накнада за трошкове стицања ви-
ших стручних звања”. 

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

Број: 07.06/052-783/20-1
4. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 6, а у вези са 
чланом 34. став 1. тачка 1. Закона о библиотечко-информа-
ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
скe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења директора 
ЈУ Народна библиотека Трново, 3. фебруара 2020. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА ТРНОВО

1. Јањи Богдановић из Трнова престаје дужност дирек-
тора ЈУ Народна библиотека Трново због истека времена на 
које је постављена.

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

Број: 07.06/620-207-8/19
3. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 6. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступ-
ку именовања директора ЈУ Народна библиотека Трново, 
на приједлог Комисије за избор, 3. фебруара 2020. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА ТРНОВО

1. Јања Богдановић из Трнова именује се за директора 
ЈУ Народна библиотека Трново на мандатни период од че-
тири године.

2. Овлашћује се Јања Богдановић да изврши промјену 
овлашћења лица за заступање ЈУ Народна библиотека Тр-
ново у Судском регистру надлежног суда.

3. Именована обавља послове заступања и представља-
ња ЈУ Народна библиотека Трново у правном промету без 
ограничења.

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

Број: 07.06/620-207-9/19
3. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

307
Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18), а у вези са чланом 207. Закона 
о општем управном поступку (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЉАЊУ ГРЕШКЕ У РЈЕШЕЊУ 

број: 07.06/620-212-11/19, од 16. јануара 2020. године

1. У Рјешењу о престанку дужности члановима Управ-
ног одбор ЈУ Народна библиотека “Ћирило и Методије” 
Приједор, број: 07.06/620-212-11/19, од 16. јануара 2020. 
године, које је објављено у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”, број 7/20, у тачки 1. подтачка 2. диспозитива 
исправља се грешка тако да умјесто имена: “Миладинка 
Атлија” треба да стоји име: “Горан Кецман”.

2. Овај закључак производи правно дејство од дана од 
којег производи правно дејство Рјешење које се исправља. 

Број: 07.06/620-212-17/19
7. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.
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На основу члана 34. став 2. т. 2), 3), 4) и 9) Закона о хра-

ни (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O ТЈЕСТЕНИНАМА, ТИЈЕСТУ И ПРОИЗВОДИМА ОД 

ТИЈЕСТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се квалитет, категориза-

ција и додатни захтјеви за означавање тјестенина, тијеста 
и производа од тијеста који се стављају на тржиште Репу-
блике Српске.

Члан 2.
Према намјени, саставу, особинама и врсти технолош-

ког поступка производње производи дефинисани овим пра-
вилником разврставају се и стављају на тржиште као:

1) тјестенине,
2) тијеста и производи од тијеста.

Члан 3.
(1) Тјестенине су производи добијени мијешањем и 

обликовањем пшеничне крупице (намјенског брашна) са 
водом, а могу се додавати и други састојци и адитиви, у 
складу са прописима о храни.

(2) При производњи тјестенине може да се користи и 
ломљена тјестенина.

Члан 4.
(1) Према врсти технолошког поступка тјестенина се 

разврстава и ставља на тржиште под називом:
1) свјежа тјестенина,
2) сушена тјестенина,
3) преткухана тјестенина,
4) брзо смрзнута тјестенина.
(2) Према врсти употријебљених састојака тјестенина 

се разврстава и ставља на тржиште под називом:
1) обична тјестенина,
2) тјестенина са јајима,
3) тјестенина са додацима,
4) пуњена тјестенина.
(4) Обична тјестенина производи се од млинских про-

извода и воде и означава се само као тјестенина.
(5) Тјестенина са јајима производи се од млинских про-

извода, воде и јаја.
(6) Тјестенина са јајима садржи најмање три јајета, ра-

зреда S, мала јаја у складу са посебним прописом о квали-
тету јаја или најмање 124 g јајног меланжа са 75% воде или 
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31 g сухе твари јаја у праху на 1 kg млинског производа у 
условима у којима је проценат влажности 14%.

(7) Тјестенина са додацима производи се од млинских 
производа, воде и додатих састојака (производи од воћа, 
поврћа и друго) и садржи податак о врсти додатка (нпр. 
тјестенина са поврћем, тјестенина са воћем и друго).

(8) Пуњена тјестенина производи се од млинских про-
извода, воде и других састојака, те се пуни различитим 
надјевима или пуњењима.

Члан 5.
(1) Тјестенина задовољава сљедеће услове квалитета:
1) свјежа, преткухана и брзо смрзнута тјестенина изгле-

дом, укусом, бојом и конзистенцијом одговара појединој 
врсти тјестеничарског производа, а дозвољена количина 
влаге је до 30%,

2) сушена тјестенина изгледом, укусом, бојом и конзис-
тенцијом одговара појединој врсти тјестеничарског про-
извода, а дозвољена количина влаге је до 13,5%,

3) степен киселости сушене тјестенине произведене 
без додатака производа од воћа или поврћа и глутена може 
бити до 3,5%,

4) да није обојена вјештачким бојама.
(2) Тјестенина се на тржиште ставља само као запакована.

Члан 6.
Тијесто и производи од тијеста су производи добијени 

одговарајућим технолошким поступцима из брашна и дру-
гих састојака биљног и животињског поријекла, који одго-
варају прописаним минималним условима квалитета, воде 
или друге дозвољене течности и дозвољених адитива.

Члан 7.
(1) Према начину израде тијесто се разврстава и ставља 

на тржиште под називом:
1) свјеже тијесто,
2) брзо смрзнуто тијесто,
3) сушено тијесто,
4) печено тијесто.
(2) Према саставу тијесто се разврстава и ставља на 

тржиште под називом:
1) бисквитно тијесто,
2) лиснато тијесто,
3) квасно лиснато тијесто,
4) квасно тијесто,
5) прхко тијесто,
6) вучено тијесто или танко тијесто (јуфке),
7) кромпирово тијесто и
8) остале врсте тијеста.

Члан 8.
(1) Бисквитно тијесто је производ од брашна, јаја, шеће-

ра, смјесе за пекарске производе, воде или друге дозвољене 
течности, те других састојака.

(2) Лиснато тијесто је производ од брашна, воде или 
друге дозвољене течности, масти и других састојака, без 
додатих средстава за нарастање и садржи најмање 20% 
масти или уља на количину употријебљеног брашна.

(3) Квасно (ферментисано) лиснато тијесто је производ 
од брашна, воде или друге дозвољене течности, масти (уља) 
и квасца и садржи најмање 15% масти или уља на количину 
употријебљеног брашна.

(4) Квасно тијесто је производ од брашна, воде или дру-
ге дозвољене течности, квасца и других састојака.

(5) Прхко тијесто је производ од брашна, воде или друге 
дозвољене течности, масти, шећера и других састојака.

(6) Вучено тијесто је производ од брашна, воде или 
друге дозвољене течности и додатих састојака, без додатих 
средстава за нарастање, извучено у танке слојеве.

(7) Кромпирово тијесто је производ од брашна жита-
рица, кромпира или кромпировог брашна, кромпирових 
пахуљица, воде или друге дозвољене течности и других 
састојака и садржи најмање 40% свјежег кромпира или од-
говарајућу количину производа од кромпира.

(8) Остале врсте тијеста су производи од млинских или 
других производа од житарица, соје и других састојака, 
воде или друге дозвољене течности.

(9) Назив тијеста одређује се према састојку који прео-
владава у тијесту.

(10) Сензорна и друга својства тијеста (изглед, укус, 
боја, мирис, структура и еластичност) морају да одговарају 
појединој врсти тијеста.

Члан 9.
(1) Према начину израде производи од тијеста разврста-

вају се и стављају на тржиште под називом:
1) брзо смрзнути производи од тијеста,
2) свјежи производи од тијеста,
3) производи од тијеста које је потребно термички обра-

дити према упутству произвођача.
(2) Разврставање и називи производа од тијеста зависе 

од састојака технолошког поступка производње и морају 
бити у складу са одредбама члана 8. овог правилника. 

(3) Производи од тијеста могу се пунити надјевом воћ-
ног, месног, млијечног и другог поријекла, а назив одговара 
врсти пуњења (надјева).

(4) Количина надјева за производе на бази лиснатог 
тијеста, квасног тијеста, квасног лиснатог тијеста и тијеста 
од кромпира износи:

1) за производе са надјевом од меса најмање 20% меса 
или производа од меса у односу на количину брашна са 
15% воде,

2) за производе са надјевом од сира најмање 20% сира у 
односу на количину брашна са 15% воде,

3) за производе са надјевом од воћа или производа од 
воћа најмање 10% воћа или производа од воћа у односу на 
количину брашна са 15% воде.

(5) Производи од тијеста могу се преливати, посипати 
и украшавати састојцима који дају посебан изглед или укус 
производу.

Члан 10.
(1) Декларисање или означавање тјестенина, тијеста 

и производа од тијеста намијењених крајњем потрошачу 
врши се у складу са посебним прописом о пружању инфор-
мација потрошачима о храни.

(2) У процесу производње тјестенина, тијеста и про-
извода од тијеста дозвољено је додавање адитива у складу 
са посебним прописима о храни.

Члан 11.
Нето количина, дозвољено одступање, те начин озна-

чавања нето количине за тјестенину, тијеста и производе 
од тијеста у складу je са посебним прописима о пружању 
информација потрошачима о храни.

Члан 12.
(1) Субјекат у пословању са храном прије почетка про-

изводње тјестенине, тијеста и производа од тијеста дужан 
је да има произвођачку спецификацију.

(2) Произвођачка спецификација садржи:
1) евиденцијски број спецификације,
2) назив производа и његово трговачко име (ако га про-

извод има),
3) датум доношења произвођачке спецификације,
4) податке о декларацији и храњивој вриједности про-

извода,
5) кратак опис технолошког поступка производње,
6) опис најважнијих сензорних својстава производа,
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7) извјештај овлашћене лабораторије о анализи одгова-
рајућих параметара квалитета специфичних за производ,

8) групу којој производ припада, у складу са класифи-
кацијом дефинисаном овим правилником.

(3) Произвођачку спецификацију тјестенина, тијеста и 
производа од тијеста који се разликују само по нето маси 
или облику, а истог су састава и производе се по истом тех-
нолошком поступку, може да прати исти извјештај о извр-
шеном испитивању квалитета производа.

Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престају да се 

примјењују одредбе глава VI и VII Правилника о квали-
тету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и 
брзо смрзнутих теста (“Службени лист СФРЈ”, бр. 53/83 и 
57/88).

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.6-330-448/20
14. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

309
На основу члана 59. став 1. тачка д) Закона о буџетском 

систему Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 38. став 1. За-
кона о платним трансакцијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 12/01), члана 63. ст. 1. и 3. и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 115/18), министар финансија  д о н о с и

НАРЕДБУ
O ИЗМЈЕНАМА НАРЕДБЕ О УПЛАЋИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ 
ПРИХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ, ОПШТИНА И ГРАДОВА 

И ФОНДОВА

1. У Наредби о уплаћивању одређених прихода буџета 
Републике, општина и градова и фондова (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 5/20) досадашњи прилози 1, 
2. и 3. замјењују се новим прилозима 1, 2. и 3, који чине 
саставни дио ове наредбе.

2. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.09/020-487/20
14. фебруара 2020. године Министар,
Бања Лука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ДИЈЕЛЕ ИЗМЕЂУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 
И БУЏЕТА ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАДОВА И ДРУГИХ 

КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПРИХОДА
Општи порез на промет производа

Редни 
број

Врста 
прихода Назив прихода

1. 715111 Општи порез на промет по општој стопи
2. 715112 Општи порез на промет по нижој стопи
3. 715113 Општи порез на промет на деривате нафте

4. 715114 Општи порез на промет на дуванске пре-
рађевине

5. 715115 Општи порез на промет алкохолних пића
6. 715116 Општи порез на промет кафе
7. 715117 Општи порез на промет лож-уља

Порез на промет услуга

Редни 
број

Врста 
прихода Назив прихода

1. 715211 Општи порез на промет услуга по општој 
стопи

2. 715212 Општи порез на промет услуга у годишњем 
паушалном износу

Порез на доходак

Редни 
број

Врста 
прихода Назив прихода

1. 713111 Порез на приходе од самосталне дјелат-
ности

2. 713112 Порез на приходе од самосталне дјелатно-
сти у паушалном износу

3. 713113 Порез на лична примања

4. 713114
Порез на лична примања лица која само-
стално обављају привредну или професио-
налну дјелатност

Акциза

Редни 
број

Врста 
прихода Назив прихода

1. 715311 Акциза на деривате нафте

Накнаде за коришћење других добара од општег интереса

Редни 
број

Врста 
прихода Назив прихода

1. 722424 Накнада за коришћење минералних сиро-
вина

2. 722425 Накнаде за промјену намјене пољопривред-
ног земљишта

3. 721224
Приходи од закупа земљишта у своји-
ни Републике Српске (пољопривредно 
земљиште)

4. 722491 Концесионе накнаде за коришћење природ-
них и других добара од општег интереса

5. 722492 Концесионa накнадa за коришћење 
електроенергетских објеката

Приходи од незаконито стечене имовине и имовинске користи

Редни 
број

Врста 
прихода Назив прихода

1. 723118
Одузета имовинска корист и средства 
добијена продајом одузетих предмета из 
надлежности Републичке тржишне инспек-
ције

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА
Посебне водопривредне накнаде

Редни 
број

Врста 
прихода Назив прихода

1. 722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснаб-
дијевању

2. 722443 Накнада за воде за друге намјене и друге 
случајеве намјене за људску употребу

3. 722444 Накнада за воде за наводњавање

4. 722445 Накнада за воде и минералне воде које се 
користе за флаширање

5. 722446
Накнада за заштиту вода коју плаћају 
власници транспортних средстава који ко-
ристе нафту или нафтне деривате

6. 722447 Накнада за испуштање отпадних вода

7. 722448 Накнада за производњу електричне енер-
гије добијене коришћењем хидроенергије

8. 722463 Накнада за извађени материјал из водотока
9. 722464 Накнада за воде за узгој риба

10. 722465 Накнада за воде за индустријске процесе, 
укључујући и термоелектране

11. 722469 Накнада за узгој риба у кавезима потопље-
ним у површинским водама

12. 722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и 
хемикалија за заштиту биља




