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Република 
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Образац 3. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886,
e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун
Назив банке:

На основу члана 5. Правилникa о условима за остваривање права на накнаду штете (“Службени гласник Републике Српске”, број 
__/__), подносим

ЗАХТЈЕВ
ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Средства намијењена за: Износ Мјесец/година у којем је спроведена ак-
тивност 

Санација терена 20___.

Уз овај захтјев доставља се (заокружити):
1. потврда о спроведеним мјерама санације жаришта са спецификацијом трошкова за спроведене мјере,
2. рјешење ветеринарског инспектора.

Напомена: ..................................................................................................................................................

Молимо вас да средства исплатите на жиро рачун наведен уз адресу.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагла-
сан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена 
средства ненамјенски утрошена или да је иста активност финансирана из других извора.

Датум:

Мјесто:
Печат

Потпис подносиоца Захтјева

986
На основу члана 29. став 5. Закона о храни (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и члана 76. став 2. 

Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 115/18), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВОЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ОБЈЕКАТА КОЈИ ПОСЛУЈУ  ХРАНОМ

Члан 1.
У Правилнику о вођењу Централног регистра објеката који послују храном (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 78/17) у члану 3. у ставу 2. Образац 1. замјењује се новим Обрасцем 1, који се налази у Прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио.

У ставу 3. тачка 2) мијења се и гласи:
“2) технолошки пројекaт за објекте у којима се обавља производња и/или прерада хране осим објеката у којима про-

изводњу и/или прераду обављају субјекти који имају мали обим производње, у складу са прописом о условима одступања 
за субјекте који имају мали обим производње,”.

Члан 2.
У члану 7. у ставу 1. послије ријечи: “настанка промјене” додају се ријечи: “на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу 

овог правилника”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-1510/20
21. маја 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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Образац 1.

ЗАХТЈЕВ

Врста захтјева:

□ Упис у Централни регистар објеката
□ Промјена података у Централном регистру објеката

Регистарски број објекта:
(попуњава се само код промјене података)

1. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ У ПОСЛОВАЊУ  ХРАНОМ
Назив субјекта у пословању  храном

Организациони облик
□ Правно лице
□ Предузетник
□ Породично пољопривредно газдинство

Име и презиме, контакт телефон и е-mail адреса 
одговорног лица

Стручна спрема и занимање одговорног лица
Сједиште
Општина
ЈИБ/БПГ

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Назив објекта

Адреса објекта (улица и број, мјесто и поштан-
ски број)

Површина објекта (m²)
Број запослених

Уведени стандарди
Инсталирани годишњи капацитет

(тона, литар)*
Искоришћеност инсталираних капацитета*

3. ДЈЕЛАТНОСТ (одабрати једну примарну дјелатност, а у дијелу 4. Ближи опис осталих дјелатности које се обављају у објек-
ту навести и остале дјелатности/поступке у пословању храном, који се обављају у објекту)

3.1. Објекти у којима се обавља производња и/
или прерада хране

□ Прерада воћа и/или поврћа
□ Производња сокова од воћа и поврћа
□ Производња уља
□ Производња сладоледа
□ Производња млинских производа
□ Производња скроба и производа од скроба
□ Производња хљеба, свјежих пецива и колача
□ Производња двопека и кекса; производња трајних пецива и колача
□ Производња тјестенине, макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од 
брашна
□ Производња шећера
□ Производња какаоа, чоколаде и производа од шећера
□ Прерада чаја и кафе
□ Производња зачина и других додатака храни
□ Производња готове хране и јела
□ Производња пива
□ Производња освјежавајућих пића
□ Производња минералне воде и других флашираних вода

3.2. Објекти за складиштење и промет на ве-
лико 

□ Складиштење и промет на велико хране биљног поријекла и/или мјешовитих про-
извода

3.3. Објекти у којима производњу и/или пре-
раду обављају субјекти који имају мали обим 
производње

□ Производња од воћа и поврћа
□ Производња млинских производа 
□ Производња пекарских производа и колача
□ Производња пива
□ Производња осталих производа биљног поријекла и мјешовитих производа

4. БЛИЖИ ОПИС ОСТАЛИХ ДЈЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОБЈЕКТУ

5. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (заокружити број уз документацију која се налази у прилогу овог захтјева)

1. Копија рјешења или извода о регистрацији надлежног регистарског суда, рјешења о регистрацији предузетничке дјелатности, 
потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава

2. Технолошки пројекат



 

20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 49 26.5.2020.

3. Доказ о уплати административне таксе
* Попуњавају само субјекти у пословању  храном који се баве производњом и/или прерадом хране.

____________________
Мјесто и датум

________________________________
Печат и потпис

987
На основу члана 71. став 2. и члана 90. став 1. Закона 

о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/18) и члана 17. Правилника о издавању и одузимању 
лиценци за обављање послова у области рударства (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19), на 
приједлог Комисије за утврђивање испуњености услова за 
издавање лиценци правним лицима у области рударства, 
министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МИНИРАЊА У РУДАРСТВУ

1. Утврђује се да “Beat BH” д.о.о. Живинице, Вишћа бб, 
испуњава услове за издавање лиценце за обављање послова 
минирања у рударству.

2. Лиценца важи од 4.5.2020. године до 4.5.2024. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.
Број: 05.07/310-506-2/19
4. маја 2020. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.

988
На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Закона 

о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузи-
мању лиценци за обављање послова у области рударства 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19), 
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Кремнице” 
д.о.о. Берковићи за издавање лиценце за извођење рудар-
ских радова у површинској експлоатацији минералних си-
ровина, министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

1. Утврђује се да “Кремнице” д.о.о. Берковићи, Бршта-
ник бб, Берковићи испуњава услове за издавање лиценце 
за извођење рударских радова у површинској експлоатаци-
ји неметаличних минералних сировина које се користе за 
добијање грађевинског материјала, техничког грађевинског 
камена, украсног камена, пијеска и шљунка, који се кори-
сте за производњу опекарско-керамичких материјала или 
креча и који се користе за производњу пунила у индустрији 
и транспорт.

2. Лиценца важи од 21.4.2020. године до 21.4.2024. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

Број: 05.07/310-689-2/19
21. априла 2020. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.

989
На основу члана 11. Закона о геолошким истражива-

њима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 110/13, 

91/17 и 107/19) и члана 2. став 3. Правилника о поступку 
издавања и одузимања лиценце за геолошка истраживања, 
форми лиценце и вођењу и објављивању регистра лицен-
ци (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/18), 
на приједлог Комисије за утврђивање испуњености услова 
за издавање лиценце за геолошка истраживања, министар 
енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕТАЉНИХ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА, ИЗРАДУ И РЕВИЗИЈУ ГЕОЛОШКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ВОЂЕЊЕ КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ПОСЛОВЕ 

СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ 
ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА

1. Утврђује се да “Антимон” д.о.о. Бања Лука испу-
њава услове за обављање послова детаљних геолошких 
истраживања, израде и ревизије геолошке документације, 
вођења књиге евиденције резерви минералних сировина и 
обављање послова стручног надзора над извођењем геоло-
шких истраживања.

2. Лиценца важи од 11.5.2020. године до 11.5.2025. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о геоло-
шким истраживањима.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

Број: 05.07/310-191-1/20
11. маја 2020. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.

990
На основу члана 11. Закона о геолошким истражива-

њима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 110/13, 
91/17 и 107/19) и члана 2. став 3. Правилника о поступку 
издавања и одузимања лиценце за геолошка истраживања, 
форми лиценце и вођењу и објављивању регистра лицен-
ци (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/18), 
на приједлог Комисије за утврђивање испуњености услова 
за издавање лиценце за геолошка истраживања, министар 
енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕТАЉНИХ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА, ИЗРАДУ И РЕВИЗИЈУ ГЕОЛОШКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ВОЂЕЊЕ КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
РЕЗЕРВИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ПОСЛОВЕ 

СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОЛОШКИХ 
ИСТРАЖИВАЊА

1. Утврђује се да Мјешовити холдинг “Електропривре-
да Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње - 
Зависно предузеће “Рудник и Термоелектрана Угљевик” 
а.д. Угљевик испуњава услове за обављање послова детаљ-
них геолошких истраживања, израде и ревизије геолошке 
документације, вођења књиге евиденције резерви минерал-
них сировина и обављање послова стручног надзора над 
извођењем геолошких истраживања.

2. Лиценца важи од 18.5.2020. године до 18.5.2025. го-
дине, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о геоло-
шким истраживањима.




