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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОРГАНСКОЈ

ПРОИЗВОДЊИ

Проглашавам Закон о органској производњи, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дваде-
сет четвртој сједници, одржаној 31. јануара 2013. године, а
Вијеће народа 11. фебруара 2013. године констатовало да
усвојеним Законом о органској производњи није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-424/13 Предсједник
12. фебруара 2013. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се производња пољопривредних
и других производа методама органске производње, циље-
ви и начела органске производње, методе органске про-
изводње, контрола и цертификација у органској производ-
њи, прерада, обиљежавање, складиштење, превоз, промет,
увоз и извоз органских производа, као и друга питања од
значаја за органску производњу.

Члан 2.

(1) Одредбе овог закона примјењују се на производе
који потичу из свих фаза органске биљне и сточарске про-
изводње, укључујући животињску аквакултуру, када су ти
производи намијењени стављању у промет (у даљем тек-
сту: производи органске производње), а они су:

а) примарни пољопривредни производи,

б) прерађени пољопривредни производи који се кори-
сте као храна,

в) храна за животиње,

г) сјеме, расад и садни материјал и

д) квасци који се користе као храна и храна за животиње.

(2) Производи добијени ловом дивљих животиња и
риболовом не сматрају се производима органске производ-
ње, у смислу овог закона.

Члан 3.

(1) Поједини изрази употријебљени у овом закону има-
ју сљедеће значење:

а) биљна производња је производња биљних производа
који потичу са производних јединица, укључујући саку-
пљање дивљих биљних врста из природних станишта у
комерцијалне сврхе,

б) издавање потврде је поступак на основу кога овла-
шћена контролна организација издаје потврду да је увезе-
ни органски производ произведен у складу са овим зако-
ном и прописима донесеним на основу њега,

в) контрола је спровођење низа активности у циљу
утврђивања усклађености са овим законом и прописима
донесеним на основу њега,

г) контролна организација јесте независно правно лице
које врши контролу и цертификацију у органској производ-
њи,

д) конвенционална производња је свака производња
пољопривредних и других производа која није органска
производња,

ђ) обиљежавање је стављање сваког израза, ријечи,
ознаке, заштитног знака, имена бренда, жига и симбола у
вези са производом, а који се ставља на свако паковање,
документ, извјештај, етикету, картон, прстен или огрлицу,
који прате тај производ,

е) ознака органски производ је знак или обиљежје на
производу којим се означава да је тај производ произведен
у складу са овим законом и прописима донесеним на осно-
ву њега,

ж) органска производња је производња пољопривред-
них и других производа примјеном метода органске про-
изводње, у складу са овим законом и прописима донесе-
ним на основу њега,

з) органски производ је сваки производ који је произве-
ден и означен у складу са овим законом и прописима доне-
сеним на основу њега,

и) период конверзије је период потребан за прелазак са
конвенционалне производње на органску производњу у
току којег се на производној јединици примјењују одредбе
овог закона,

ј) план контроле је план који сачињава овлашћена кон-
тролна организација, а који садржи опис активности које
ће контролна организација предузети у области органске
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производње, као и опште информације о структури, распо-
реду рада и организацији контролних мјера у области
органске производње,

к) прерада органских производа је поступак припреме,
чувања и обраде органских производа, укључујући клање
и конфекционирање животиња, као и паковање, односно
обиљежавање органских производа,

л) производна јединица је земљиште, објекат, просто-
рија или простор који се користе за производњу (производ-
не парцеле, пашњаци, отворени простор, сточарски објек-
ти, рибњаци, системи за аквакултуру, приобаље чије је
коришћење дозвољено, простори за складиштење биљака,
биљних производа, производа од животиња, сировина и
свих других инпута значајних за органску производњу),

љ) произвођач је привредно друштво, друго правно
лице, предузетник или физичко лице које производи, пре-
рађује и ставља у промет органске производе у складу са
законом,

м) цертификација је поступак на основу кога овлашће-
на контролна организација издаје увјерење у писаној фор-
ми (цертификат), којим потврђује да је органски производ
произведен у складу са овим законом и прописима донесе-
ним на основу њега,

н) фазе у органској производњи су све фазе у примар-
ној производњи, преради, складиштењу, превозу и проме-
ту, укључујући дистрибуцију органских производа.

(2) Поједини изрази употријебљени у овом закону за
означавање мушког или женског рода подразумијевају оба
пола.

Члан 4.

Циљ овог закона јесте:

а) успостављање органске производње као цјеловитог
система управљања и производње хране који се базира на
еколошкој пракси, високом степену биолошке разноврсности
(биодиверзитет), очувању природних ресурса и примјени
високих стандарда о добробити животиња и начина про-
изводње коришћењем природних супстанци и поступака,

б) уравнотежена биљна и сточарска производња која ува-
жава природне системе и циклусе, одржава и побољшава
плодност и квалитет земљишта, квалитет воде и ваздуха,

в) заштита и трајно одржавање здраве животне среди-
не кроз рационално коришћење енергије и природних
ресурса, као што су земљиште, вода, органске материје и
слично и

г) производња различитих органских пољопривредних
производа у складу са захтјевима потрошача за органском
храном, уз примјену поступака који нису штетни за здравље
људи, биљака, животиња и животну средину у цјелини.

Члан 5.

Основна начела у органској производњи су:

а) начело управљања природним и биолошким процеси-
ма, које се односи на управљање природним и биолошким
процесима заснованим на еколошким системима коришћења
природних ресурса, уз примјену метода које обухватају:

1) живе организме и механичке производне методе,

2) производњу биљака у земљишту, сточарску про-
изводњу или аквакултуру која уважава принципе одрживе
експлоатације рибњака,

3) забрану употребе генетички модификованих органи-
зама и производа који се састоје или су добијени од гене-
тички модификованих организама, са изузетком ветери-
нарских медицинских производа,

4) производне процесе који се базирају на процјени
ризика и одговарајућих превентивних мјера, када је то
потребно;

б) начело ограничене употребе улазног репроматерија-
ла (спољашњи инпути), које се односи на ограничење упо-
требе улазног репроматеријала у органској производњи,
при чему се могу користити:

1) инпути из органске производње,

2) природне или природно произведене супстанце и

3) спорорастворљива минерална ђубрива, усклађено са
регулативама Савјета Европе (ЕЦ) број 834/2007, примје-
њујући међународне стандарде за органску производњу;

в) начело строгог ограничења употребе хемијских син-
тетизованих инпута, које се односи на строго ограничење
употребе синтетизованих инпута у органској пољопривре-
ди, изузев:

1) ако одговарајући системи управљања не дају задово-
љавајуће резултате,

2) ако спољашњи инпути из тачке б) овог члана нису
доступни на тржишту и

3) ако употреба спољашњих инпута из тачке б) овог
члана има неприхватљив утицај на животну средину,
усклађено са регулативама Савјета Европе (ЕЦ) број
834/2007, примјењујући међународне стандарде за орган-
ску производњу;

г) начело прилагођавања, које се односи на прилагођа-
вање метода органске производње регионалним и локал-
ним климатским и агроеколошким условима, санитарном
стању, степену развоја и специфичностима традиционал-
ног начина узгоја и

д) начело одржавања и побољшања живота у земљи-
шту и природне плодности земљишта, стабилности
земљишта и биолошке разноврсности која спречава и оне-
могућава сабијање и ерозију земљишта, као и храњење
биљака првенствено кроз екосистем земљишта.

II - МЕТОДЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Члан 6.

Методе органске биљне производње обухватају: избор
врста и сорти биља, плодоред, системе обраде земљишта,
средства и начин ђубрења, систем одржавања плодности
земљишта, начин сузбијања биљних болести, штеточина и
корова и начин сакупљања дивљих биљних врста из при-
родних станишта.

Члан 7.

(1) Методе органске сточарске производње обухватају:
избор врста и раса животиња, начин узгоја животиња и
објекте за узгој животиња, исхрану и здравствену заштиту
животиња, превоз и клање животиња, поступање са живо-
тињама које су набављене са других фарми и начин саку-
пљања животињских врста из природних станишта.

(2) Министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим се
прописују методе органске биљне и сточарске производње
из члана 6. и члана 7. став 1. овог закона.

Члан 8.

(1) Репродуктивни материјал за биљну и сточарску
производњу који се користи у органској производњи обаве-
зно се производи методама органске производње.

(2) Производња сјемена методама органске производ-
ње врши се у складу са прописима којима се уређује про-
изводња сјемена, расада и садног материјала а уз примјену
метода органске производње.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, произвођачу се
може одобрити коришћење репродуктивног материјала из
конвенционалне производње, под условом да тај материјал
није третиран средствима за заштиту биља која нису
дозвољена у органској производњи ако:

а) на тржишту нема материјала који је произведен
методама органске производње,

б) је коришћење тог материјала оправдано за спровође-
ње научноистраживачких испитивања или

в) се ради о аутохтоној сорти.

(4) У случају из става 3. овог члана, коришћење репро-
дуктивног материјала из конвенционалне производње у
периоду конверзије произвођачу одобрава овлашћена кон-

2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 12 15.02.2013.



тролна организација, а послије истека периода конверзије
коришћење одобрава Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министар-
ство).

III - КОНТРОЛА И ЦЕРТИФИКАЦИЈА У ОРГАНСКОЈ
ПРОИЗВОДЊИ

Члан 9.

(1) За обављање послова контроле и цертификације у
органској производњи Министарство може овластити кон-
тролну организацију која је регистрована у Регистру
пословних субјеката, у складу са законом којим се уређује
регистрација пословних субјеката, која је акредитована у
складу са домаћим, европским и међународним стандарди-
ма и која испуњава услове у погледу техничке опремљено-
сти и кадровске оспособљености (у даљем тексту: овла-
шћена контролна организација).

(2) Министар рјешењем утврђује испуњеност услова за
обављање послова контроле и цертификације у органској
производњи из става 1. овог члана, као и број кода овла-
шћене контролне организације.

(3) Рјешење из става 2. овог члана доноси се на период
од годину дана и може се продужити у складу са условима
који су прописани овим законом.

(4) Рјешење из става 2. овог члана је коначно и против
њега није дозвољена жалба, али се може покренути управ-
ни спор пред надлежним судом.

Члан 10.

(1) Контролна организација подноси Министарству
захтјев за утврђивање испуњености услова за обављање
послова контроле и цертификације у органској производ-
њи до 30. јуна текуће године за наредну годину.

(2) Овлашћена контролна организација може у року из
става 1. овог члана поднијети захтјев за обнављање овла-
шћења за обављање послова контроле и цертификације у
органској производњи.

(3) У случају из става 2. овог члана, Министарство утвр-
ђује да ли овлашћена контролна организација и даље испу-
њава услове из члана 9. овог закона за обављање послова
контроле и цертификације у органској производњи.

Члан 11.

Министар рјешењем утврђује списак овлашћених кон-
тролних организација, које се објављује у “Службеном гла-
снику Републике Српске”, једанпут годишње.

Члан 12.

(1) Министарство води евиденцију о овлашћеним кон-
тролним организацијама, која обавезно садржи:

а) назив и адресу овлашћене контролне организације,

б) датум поношења захтјева за давање, односно обна-
вљање овлашћења,

в) датум доношења рјешења о овлашћењу, односно
обнављању овлашћења,

г) број кода овлашћене контролне организације и

д) податке о насталим промјенама у вези са испуњено-
шћу услова за обављање послова контроле и цертификаци-
је у области контроле и цертификације у органској произ-
водњи.

(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у елек-
тронској форми.

Члан 13.

(1) Овлашћена контролна организација дужна је да без
одлагања о свакој промјени услова за обављање послова
контроле и цертификације у органској производњи из чла-
на 9. овог закона писменим путем обавијести Министар-
ство и достави доказе о насталој промјени.

(2) Ако овлашћена контролна организација престане да
испуњава услове за обављање послова контроле и церти-
фикације у органској производњи из члана 9. овог закона,

као и на захтјев овлашћене контролне организације, мини-
стар рјешењем укида овлашћење контролној организацији
за обављање послова контроле и цертификације у орган-
ској производњи.

(3) Рјешење министра из става 2. овог члана је коначно
и против њега није дозвољена жалба, али се може покрену-
ти управни спор пред надлежним судом.

Члан 14.

(1) Поступак увођења произвођача у органску про-
изводњу покреће се пријавом коју произвођач подноси
овлашћеној контролној организацији.

(2) На основу пријаве из става 1. овог члана произвођач
и овлашћена контролна организација закључују уговор о
вршењу контроле и цертификације у органској производ-
њи, којим се одређује и евиденциони број произвођача.

(3) Од дана закључења уговора из става 2. овог члана
почиње период конверзије.

(4) Министар доноси правилник којим се прописује
дужина трајања периода конверзије у биљној и сточарској
производњи.

Члан 15.

(1) Произвођач који је закључио уговор из члана 14.
став 2. овог закона, од дана закључења тог уговора, дужан
је да органску производњу обавља у складу са овим зако-
ном и прописима донесеним на основу њега.

(2) Произвођач из става 1. овог члана дужан је да о сво-
јој производњи води евиденцију у складу са упутством
овлашћене контролне организације, као и да овлашћену
контролну организацију сваке године, у року који она одре-
ди, писменим путем обавијести о динамици производње
усјева, уз достављање прегледа по парцелама, односно
динамици сточарске производње и уз достављање прегле-
да о броју и врсти животиња.

(3) Произвођач из става 1. овог члана дужан је да омо-
гући овлашћеној контролној организацији вршење пропи-
сане контроле.

(4) Ако произвођач из става 1. овог члана у оквиру
пољопривредног газдинства има и производну јединицу
која се користи за конвенционалну производњу, дужан је
да овлашћеној контролној организацији омогући вршење
контроле и те производне јединице.

Члан 16.

(1) У овлашћеној контролној организацији послове
контроле може да обавља лице које је стручно оспособље-
но за обављање контроле у органској производњи (у даљем
тексту: контролор).

(2) Послове контроле из става 1. овог члана не може да
обавља контролор ако:

а) је истовремено и произвођач који је укључен у
органску производњу или се бави прометом органских
производа и

б) обавља послове контроле у више од једне контролне
организације.

(3) Овлашћена контролна организација дужна је да
предузме потребне мјере како би осигурала повјерљивост
информација које се добијају током спровођења контроле и
цертификације.

Члан 17.

(1) Контрола у органској производњи врши се на начин
којим се обезбјеђује објективност, непристрасност, одсу-
ство сукоба интереса, ефикасност, професионалност,
досљедност и квалитет, а контрола се врши:

а) у свим фазама органске производње,

б) за све производе из члана 2. овог закона,

в) примјеном одговарајућег начина контроле и

г) на основу документоване процедуре.
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(2) Ако се приликом контроле из става 1. овог члана
уочи постојање одређене неправилности у начину обавља-
ња производње органских производа, овлашћена контрол-
на организација може произвођачу да одреди корективне
мјере у циљу усклађивања производње са одредбама овог
закона и прописа донесених на основу њега.

(3) Министар доноси правилник којим се прописују
услови које треба да испуни контролна организација за
обављање послова контроле и цертификације из члана 9.
став 1. овог закона, начин вршења контроле и мјере које
овлашћена контролна организација одређује у случају
утврђених неправилности из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 18.

Овлашћена контролна организација дужна је да најма-
ње једанпут годишње изврши потпуну физичку контролу и
контролу документације произвођача и да о извршеној
контроли сачини извjештај у писаној форми, који потпису-
је и произвођач.

Члан 19.

(1) На основу извјештаја о извршеним контролама,
овлашћена контролна организација издаје цертификат да је
производ или процес производње у складу са овим законом
и прописима донесеним на основу њега (у даљем тексту:
цертификат).

(2) За цертификоване органске производе који се увозе
овлашћена контролна организација, на основу извршене
контроле документације и цертификата који је издат од
надлежног органа земље поријекла цертификованог орган-
ског производа, издаје потврду да је тај производ произве-
ден у складу са овим законом и прописима донесеним на
основу њега (у даљем тексту: потврда).

(3) У поступку издавања потврде из става 2. овог члана
увозник је дужан да овлашћеној контролној организацији
достави потребну документацију на основу које се може
утврдити да је тај производ произведен у складу са овим
законом и прописима донесеним на основу њега и да је за
њега издао цертификат надлежни орган земље поријекла.

(4) Послове из ст. 1. и 2. овог члана овлашћена кон-
тролна организација обавља као повјерена јавна овлашће-
ња.

(5) На питања која овим законом нису посебно уређе-
на, а односе се на поступак издавања цертификата и потвр-
де, примјењују се одредбе закона којима се уређује општи
управни поступак.

Члан 20.

(1) Овлашћена контролна организација дужна је да
води евиденцију која обавезно садржи:

а) име и адресу, односно пословно име и сједиште про-
извођача, као и податке о лицу одговорном за органску
производњу (име и контакт телефон),

б) адресу јединице за органску производњу,

в) датум почетка периода конверзије,

г) број кода свих контролних организација код којих је
органски произвођач био регистрован послије укључивања
у органску производњу,

д) податке о обрадивим површинама под органском
производњом,

ђ) податке о подручју са којег су сакупљене дивље
биљне и животињске врсте из природних станишта, у скла-
ду са прописом којим се уређује сакупљање и коришћење
дивљих биљака и животиња,

е) врсту и број животиња на пољопривредном газдин-
ству,

ж) податке о издатим цертификатима и потврдама и

з) податке о производњи репродуктивног материјала.

(2) Овлашћена контролна организација дужна је да
евиденцију из става 1. овог члана чува најмање три године.

(3) Овлашћена контролна организација дужна је да на
захтјев Министарства достави податке из евиденције из
става 1. овог члана.

Члан 21.

Овлашћена контролна организација дужна је да Мини-
старству сваке године најкасније до 31. јануара текуће
године за претходну годину достави годишњи извјештај о
органској производњи, који садржи податке из евиденције
из члана 20. овог закона.

Члан 22.

(1) На основу података из годишњих извјештаја из чла-
на 21. овог закона Министарство води збирну евиденцију о
органској производњи.

(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у елек-
тронском облику.

(3) Министар доноси правилник којим се прописује
садржина, образац и начин вођења евиденције из члана 20.
и члана 22. став 1. овог закона.

IV - ПРЕРАДА, ОБИЉЕЖАВАЊЕ, СКЛАДИШТЕЊЕ, 
ПРЕВОЗ И ПРОМЕТ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 23.

(1) Технолошки поступак прераде у органској про-
изводњи одвија се у континуитету без мијешања произво-
да из органске производње са састојцима, супстанцама и
производима из периода конверзије, односно производима
из конвенционалне производње, као и без употребе јонизу-
јућег зрачења, генетички модификованих организама и
њихових деривата.

(2) Ако се у технолошком поступку прераде из става 1.
овог члана користе технолошке линије које се користе и за
прераду производа из конвенционалне производње, те тех-
нолошке линије се прије употребе у органској производњи
морају темељно очистити и опрати.

(3) Министар доноси правилник којим се прописује
технолошки поступак прераде у органској производњи,
састојци, адитиви и помоћне супстанце које се користе у
преради производа из става 1. овог члана, као и начин
чишћења и средства за чишћење технолошких линија из
става 2. овог члана.

Члан 24.

(1) Домаћи непрерађени цертификовани органски про-
извод обиљежава се ознаком органски производ, ентитет-
ским знаком и кодом, односно логом овлашћене контролне
организације која је извршила цертификацију тог про-
извода.

(2) Производи биљног поријекла из периода конверзи-
је који садрже искључиво један састојак пољопривредног
поријекла могу се обиљежити ознаком производ из перио-
да конверзије и кодом, односно логом овлашћене контрол-
не организације, по истеку рока од годину дана од дана
закључења уговора из члана 14. став 2. овог закона.

(3) Домаћи прерађени цертификовани органски про-
извод може се обиљежити ознаком из става 1. овог члана,
ентитетским знаком и кодом, односно логом овлашћене
контролне организације која је у посљедњој фази про-
изводње извршила цертификацију тог производа, ако садр-
жи најмање 95% састојака пољопривредног поријекла,
који су произведени у складу са одредбама овог закона и
прописа донесених на основу њега.

(4) Рекламни материјал, пратећа документација и ети-
кете могу се обиљежити на начин из ст. 1. и 2. овог члана.

(5) Забрањено је обиљежавање производа на којима је
назначено да садрже генетички модификоване организме,
састоје се или су произведени од генетички модификова-
них организама на начин из ст. 1. и 2. овог члана.

(6) Цертификовани производи из ст. 1. и 3. овог члана,
као и њихов рекламни материјал, пратећа документација и
етикете могу се обиљежити терминима, односно скраћени-
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цама које означавају поријекло органског производа (еко-
лошки - еко, биолошки - био, органски - орг., и слично, као
и приватном ознаком произвођача, односно удружења про-
извођача).

Члан 25.

(1) Цертификовани органски производи складиште се у
посебним просторијама у складишту.

(2) Ако су цертификовани органски производи упакова-
ни и обиљежени могу се чувати у истим просторијама
складишта са производима из конвенционалне производ-
ње, у посебном дијелу који је обиљежен.

Члан 26.

(1) Цертификовани органски производи, по правилу,
превозе се одвојено од производа из конвенционалне про-
изводње.

(2) Ако су цертификовани органски производи упакова-
ни и обиљежени, могу се превозити заједно са производи-
ма из конвенционалне производње.

Члан 27.

(1) Органски производи могу се стављати у промет
заједно са производима из конвенционалне производње
само ако су упаковани.

(2) Ако органски производи нису упаковани, морају се
стављати у промет одвојено од производа из конвенцио-
налне производње на јасно обиљеженом мјесту, како би се
спријечило мијешање са производима из конвенционалне
производње.

(3) Произвођач је дужан да, приликом стављања у про-
мет органских производа, посједује важећи цертификат
који је издала овлашћена контролна организација.

(4) Министар доноси правилник којим се прописује
изглед ознаке и ентитетског знака из члана 24. став 1. овог
закона, као и услови и начин складиштења, превоза и ста-
вљања у промет органских производа из чл. 25, 26. и 27.
овог закона.

Члан 28.

(1) Цертификовани органски производи из увоза обаве-
зно су упаковани и затворени на начин који спречава замје-
ну њихове садржине.

(2) Цертификовани органски производи из увоза могу
се стављати у промет ако је за те производе овлашћена кон-
тролна организација издала потврду из члана 19. став 2.
овог закона.

(3) Министар доноси правилник којим се прописује
поступак издавања потврде из члана 19. став 2. овог зако-
на.

Члан 29.

(1) Цертификовани органски производи могу се изво-
зити само са важећим цертификатом овлашћене контролне
организације.

(2) Извозник у одговарајућу рубрику царинске деклара-
ције уписује да се ради о органском производу и број цер-
тификата који прилаже уз ту царинску декларацију.

V - НАДЗОР

Члан 30.

(1) Управни надзор над спровођењем овог закона и
прописа донесених на основу њега врши Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона
и прописа донесених за његово спровођење врши Репу-
бличка управа за инспекцијске послове, путем надлежних
инспектора у свом саставу и инспектора у саставу једини-
ца локалне самоуправе.

Члан 31.

У вршењу послова инспекцијског надзора, поред овла-
шћења утврђених прописом којим се уређује област
инспекције, надлежни инспектор овлашћен је и да провје-
рава:

а) да ли овлашћена контролна организација испуњава
услове за обављање послова контроле и цертификације у
органској производњи,

б) да ли овлашћена контролна организација врши
укључивање произвођача у органску производњу,

в) да ли овлашћена контролна организација води еви-
денцију на прописан начин,

г) да ли овлашћена контролна организација врши кон-
тролу и цертификацију у складу са одредбама овог закона,

д) да ли произвођач обавља органску производњу и
прераду на прописан начин,

ђ) да ли се складиштење, превоз, обиљежавање и про-
мет органских производа врши на прописан начин,

е) да ли је производ добијен методама органске про-
изводње,

ж) пословне књиге овлашћене контролне организације
у вези са пословима контроле и цертификације органских
производа и

з) пословне књиге и исправе произвођача у вези са
спровођењем овог закона.

Члан 32.

У вршењу инспекцијског надзора из члана 30. став 2.
овог закона надлежни инспектор, поред општих овлашће-
ња које има према прописима који уређују област инспек-
ција, има овлашћење и да:

а) забрани обављање послова контроле и цертификаци-
је лицу које нема овлашћење Министарства за обављање
тих послова,

б) забрани обављање послова контроле и цертификаци-
је лицу које има овлашћење Министарства, а не испуњава
прописане услове за обављање тих послова, до отклањања
недостатака које су проузроковале забрану,

в) забрани обиљежавање, оглашавање, складиштење,
превоз, продају и увоз производа или серије производа које
се врши супротно овом закону,

г) забрани предузимање других радњи које се врши
супротно овом закону и прописима донесеним на основу
њега и

д) наложи отклањање неправилности у примјени и
поштовању овог закона и прописа донесених на основу
њега и одреди рок и начин њиховог отклањања.

VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ
казниће се за прекршај привредно друштво или друго
правно лице - контролна организација ако:

а) обавља послове контроле и цертификације, а нема
овлашћење Министарства за обављање тих послова (члан
9),

б) не обавијести Министарство о свакој промјени усло-
ва за обављање послова контроле и цертификације у орган-
ској производњи (члан 13. став 1),

в) послове контроле и цертификације не обавља у скла-
ду са овим законом (члан 17),

г) не изврши пуну физичку контролу и контролу доку-
ментације произвођача најмање једном годишње, као и ако
о извршеној контроли не сачини извјештај у писaној фор-
ми (члан 18),

д) изда цертификат супротно извјештају о извршеним
контролама (члан 19. став 1),

ђ) за органске производе из увоза изда потврду на осно-
ву непотпуне или документације која не потврђује да је
производ произведен методама органске производње (члан
19. став 2),

е) не достави годишњи извјештај Министарству у про-
писаном року, као и ако у том извјештају наведе нетачне
податке (члан 21).
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(2) За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном
од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се и одговорно лице у
привредном друштву или другом правном лицу - контрол-
ној организацији.

(3) За радње из става 1. овог члана, поред новчане
казне, може се изрећи и заштитна мјера забране вршења
дјелатности, односно заштитна мјера забране вршења
дужности одговорном лицу.

Члан 34.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни-
ће се за прекршај привредно друштво или друго правно
лице - произвођач ако:

а) ставља у промет органски производ који није обиље-
жен у складу са овим законом, као и ако конвенционални
производ обиљежава супротно овом закону (члан 24),

б) ставља у промет органски производ, а не посједује
важећи цертификат издат од овлашћене контролне органи-
зације (члан 27. став 3),

в) ставља у промет органски производ из увоза за који
није добијена потврда из члана 19. став 2. овог закона
(члан 28. став 2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ и одговорно лице у
привредном друштву или другом правном лицу.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ и предузетник.

(4) За прекршај из става 1. т. а) и б) овог члана казниће
се новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ и физичко
лице.

(5) За радње из става 1. овог члана, поред новчане
казне, може се изрећи и заштитна мјера забране вршења
дјелатности, односно заштитна мјера забране вршења
дужности одговорном лицу.

Члан 35.

(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казни-
ће се за прекршај привредно друштво или друго правно
лице - контролна организација ако не води евиденцију на
начин прописан овим законом, као и ако на захтјев Мини-
старства не достави податке из те евиденције (члан 20).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ и одговорно лице у
привредном друштву или другом правном лицу - контрол-
ној организацији.

Члан 36.

(1) Новчаном казном од 3.000 KM до 9.000 KM казни-
ће се за прекршај привредно друштво или друго правно
лице - произвођач ако:

а) органску производњу не обавља у складу са пропи-
саним методама органске производње (чл. 6. и 7),

б) у органској производњи користи репродуктивни
материјал из конвенционалне производње без одобрења
овлашћене контролне организације, односно Министар-
ства (члан 8. ст. 3. и 4),

в) о својој производњи не води евиденцију у складу са
упутством овлашћене контролне организације, као и ако не
обавијести контролну организацију о динамици производ-
ње усјева писменим путем (члан 15. став 2),

г) не омогући овлашћеној контролној организацији
вршење контроле (члан 15. став 3),

д) прераду, складиштење, превоз и стављање у промет
органских производа не обавља у складу са одредбама овог
закона (чл. 23, 25, 26. и члан 27. став 2).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ и одговорно лице у
привредном друштву или другом правном лицу.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 1.000 KM до 3.000 KM и предузетник.

(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ и физичко лице.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Привредно друштво или друго правно лице које је до
дана ступања на снагу овог закона, а на основу Закона о
органској производњи хране (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 75/04 и 71/09) овлашћено за издавање цер-
тификата наставиће да обавља послове за које је овлашће-
но до истека периода важења овлашћења.

Члан 38.

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступа-
ња на снагу овог закона донијети подзаконске акте:

а) Правилник о методама органске биљне и сточарске
производње и периоду конверзије (члан 7. став 2. и члан
14. став 4),

б) Правилник о условима које треба да испуни кон-
тролна организација, начину вршења контроле и мјерама
које се утврђују у случају утврђених неправилности у
начину обављања производње органских производа (члан
17. став 3),

в) Правилник о садржини, обрасцу и начину вођења
евиденције (члан 22. став 3),

г) Правилник о технолошким поступцима прераде у
органској производњи (члан 23. став 3),

д) Правилник о обиљежавању органских производа,
условима и начину складиштења, превоза и стављања у
промет органских производа (члан 27. став 4) и

ђ) Правилник о поступку издавања потврде за органске
производе из увоза (члан 28. став 3).

(2) До доношења подзаконских аката из става 1. овог
члана примјењиваће се прописи који су донесени на осно-
ву Закона о органској производњи хране (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 75/04 и 71/09), осим одредаба
тих прописа који нису у складу са овим законом.

Члан 39.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о органској производњи хране (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 75/04 и 71/09).

Члан 40.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-134/13 Предсједник
31. јануара 2013. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ

САОБРАЋАЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
превозу у друмском саобраћају Републике Српске, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дваде-
сет четвртој сједници, одржаној 31. јануара 2013. године, а
Вијеће народа 11. фебруара 2013. године констатовало да
усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о пре-
возу у друмском саобраћају Републике Српске није угро-
жен витални национални интерес ни једног конститутив-
ног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-425/13 Предсједник
12. фебруара 2013. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

6 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 12 15.02.2013.




