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

Број: 04/1-012-2-1971/17 Предсједница
10. августа 2017. године  Владе,
Бањалука 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 чл. 25. и 42. Закона о 
државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републи-
ке Српске, на 137. сједници, одржаној 10.8.2017. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ 
У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И 

РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

1. Слободанка Дубравац, дипломирани економиста, 
поставља се за вршиоца дужности помоћника министра за 
Ресор за економску сарадњу у Министарству за економске 
односе и регионалну сарадњу на период до 90 дана. 

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

Број: 04/1-012-2-1972/17 Предсједница
10. августа 2017. године  Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 137. сједници, одржа-
ној 10.8.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ЗА СЛИЈЕПА И СЛАБОВИДА ЛИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Желимир Радиновић, дипломирани новинар, разрје-
шава се дужности директора Специјалне библиотеке за 
слијепа и слабовида лица Републике Српске са 20.7.2017. 
године.

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

Број: 04/1-012-2-1974/17 Предсједница
10. августа 2017. године  Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

 На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 137. сједници, одржа-
ној 10.8.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ЗА СЛИЈЕПА И СЛАБОВИДА ЛИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Желимир Радиновић, дипломирани новинар, именује 
се за директора Специјалне библиотеке за слијепа и слабо-
вида лица Републике Српске на мандатни период од четири 
године, почевши од 21.7.2017. године.

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

Број: 04/1-012-2-1976/17 Предсједница
10. августа 2017. године  Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07, 109/12 
и 44/16), Влада Републике Српске, на 137. сједници, одржа-
ној 10.8.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ “RIMSKI 

MUNICIPIUM” СКЕЛАНИ

1. Свјетлана Марковић разрјешава се дужности вршио-
ца дужности директора Јавне установе Археолошки музеј 
“Rimski municipium” Скелани са 23.7.2017. године.

 2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1967/17 Предсједница
10. августа 2017. године  Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 137. сједници, одржа-
ној 10.8.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ “RIMSKI MUNICIPIUM” СКЕЛАНИ

 1. Свјетлана Марковић именује се за директора Јав-
не установе Археолошки музеј “Rimski municipium” Ске-
лани на мандатни период од четири године, почевши од 
24.7.2017. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1968/17 Предсједница
10. августа 2017. године  Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 29. став 5. Закона о храни (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 19/17) 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  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ВОЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ОБЈЕКАТА КОЈИ 

ПОСЛУЈУ ХРАНОМ

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин 

вођења Централног регистра објеката који послују храном 
(у даљем тексту: Централни регистар објеката).

Члан 2.
(1) Регистрација у складу са одредбама овог правил-

ника обавезна је за објекте у којима се обављају сљедеће 
дјелатности:

1) производња и прерада хране биљног поријекла и мје-
шовитих производа, 

2) складиштење и промет на велико хране биљног по-
ријекла и мјешовитих производа.

(2) Субјекат у пословању храном региструје сваки обје-
кат из става 1. овог члана. 

Члан 3.
(1) Упис у Централни регистар објеката врши се на 

основу захтјева субјекта у пословању храном, а који подно-
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си Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: Министарство). 

(2) Захтјев из става 1. овог члана садржан је на Обрасцу 
1, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов 
саставни дио. 

(3) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се:
1) копија рјешења или извода о регистрацији надлежног 

регистарског суда, рјешења о регистрацији предузетничке 
дјелатности, потврда о упису у Регистар пољопривредних 
газдинстава,

2) техничко-технолошки пројекaт за објекте који се 
баве производњом и/или прерадом хране и 

3) доказ о уплати административне таксе.

Члан 4.
(1) Централни регистар објеката води Министарство у 

електронској форми. 
(2) Централни регистар објеката садржи сљедеће подат-

ке:
1) регистарски број објекта,
2) дјелатност коју субјекат у пословању храном обавља 

у складу са прописима о класификацији дјелатности у Ре-
публици Српској,

3) назив и сједиште субјекта у пословању храном,
4) адресу објекта,
5) име одговорног лица,
6) податке о броју запослених,
7) податке о категоријама производа за објекте који се 

баве производњом и/или прерадом хране,
8) податке о инсталисаним годишњим капацитетима,
9) податке о искоришћености инсталисаних капацитета 

(%) и
10) податке о стандардима по којима послује субјекат у 

пословању храном.
(3) Подаци из Централног регистра објеката користе се 

у циљу спровођења политике подстицаја, аналитике, мони-
торинга, евалуације и извјештавања из области прехрамбе-
не индустрије.

Члан 5.
(1) Објекат има само један регистарски број.
(2) Регистарски број који је једном додијељен не може 

се мијењати.
(3) Регистарски број који је додијељен једном објекту 

не може бити додијељен другом објекту.

Члан 6.
Субјекат у пословању храном који се бави производ-

њом или прерадом хране сваке године доставља Извјештај 
о пословању до 31. марта текуће године за претходну годи-
ну у складу са Обрасцем 2, који се налази у Прилогу овог 
правилника и чини његов саставни дио. 

Члан 7.
(1) Субјекат у пословању храном пријављује Ми-

нистарству сваку промјену података из члана 4. став 2. овог 
правилника у року од 30 дана од дана настанка промјене.

(2) Објекат се брише из Централног регистра објеката: 
1) на захтјев субјекта у пословању храном,
2) на основу рјешења надлежног инспектора о забрани 

обављања дјелатности у објекту због неиспуњавања пропи-
саних услова за обављање дјелатности и 

3) на основу обавјештења субјекта у пословању храном 
или надлежног инспектора да је престало обављање дјелат-
ности у објекту дуже од годину дана. 

(3) Субјекат у пословању храном у року од 30 дана од 
дана трајног престанка обављања дјелатности подноси 
Министарству захтјев за брисање из Централног регистра 
објеката.

(4) Брисање субјекта у пословању храном из Централ-
ног регистра објеката врши се на основу рjешења министра.

Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о садржају и начину вођења Централног ре-
гистра (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 93/09, 
10/11 и 79/13).

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-3050/17
10. августа 2017. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ
Образац 1

ЗАХТЈЕВ
за упис у Централни регистар објеката који послују храном

А. ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ
Назив субјекта
Организациони облик
Сједиште
ПИБ
Одговорно лице
Телефон/факс
E-mail адреса
Б. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Назив објекта
Адреса објекта (улица и 
број, мјесто и 
поштански број)
Површина објекта (m²)
Број запослених
Уведени стандарди
Инсталисани годишњи 
капацитет
(тона, литар)*

Искоришћеност инста-
лисаних капацитета*
В. ДЈЕЛАТНОСТ (одабрати једну примарну дјелатност, а у 
дијелу ближи опис навести и остале дјелатности/поступке у 
руковању храном, који се обављају у објекту)
Сектор производња и/
или прерада хране 

□ Прерада воћа и/или поврћа
□ Производња сокова од воћа и по-
врћа
□ Производња уља
□ Производња сладоледа
□ Производња млинских производа
□ Производња скроба и производа 
од скроба
□ Производња хљеба, свјежих пецива 
и колача
□ Производња двопека и кекса; про-
изводња трајних пецива и колача
□ Производња тјестенине, макарона, 
резанаца, кускуса и сличних про-
извода од брашна
□ Производња шећера
□ Производња какаоа, чоколаде и 
производа од шећера
□ Прерада чаја и кафе
□ Производња зачина и других дода-
така храни
□ Производња готове хране и јела
□ Производња пива
□ Производња освјежавајућих пића 
□ Производња минералне воде и 
других флашираних вода
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Сектор трговина хране □ Складиштење и промет на велико 
хране биљног поријекла и/или мје-
шовитих производа

Производња и продаја 
хране на пољопривред-
ном газдинству **

Г. БЛИЖИ ОПИС ОСТАЛИХ ДЈЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ ОБА-
ВЉАЈУ У ОБЈЕКТУ

Д. 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 преду-
зетничке дјелатности, потврда о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава

2. Доказ о уплати административне таксе
3. Техничко-технолошки пројект 

*  Попуњавају субјекти у пословању храном који се баве про-
изводњом и/или прерадом хране.

** Ближе навести грану производње и/или прераде хране биљ-
ног поријекла и/или мјешовитих производа коју субјекат у посло-
вању храном обавља на пољопривредном газдинству.

____________________  ______________________
 Мјесто и датум Печат и потпис подноси
Образац 2

ИЗВЈЕШТАЈ
о пословању за __________ годину

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Назив субјекта
Адреса
Директор
Телефон/факс
Е-mail
Одговорно лице

2. УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ______________________

3. ПРОИЗВОДЊА – КАПАЦИТЕТ – означити јединицу мјере 
(тона, литар)

Редни 
број

Категорија 
производа 

Јединица 
мјере

Остварена производња у 
_________ години

4. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СИРОВИНА ЗА ПРОИЗВОДЊУ означити 
јединицу мјере (тона, литар)

Назив сировине Домаћа сировина Увозна сировина

5. ТРЖИШТЕ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

Домаће (%) Инострано (%)

6. ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ – ПРОЈЕКТИ (или програми/
пројекти који су у току)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

7. НАВЕСТИ УВЕДЕНЕ СТАНДАРДЕ И ПЛAН УВОЂЕЊА 
НОВИХ СТАНДАРДА
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

8. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ (коментар и ваши приједлози 
за рјешавање истих)
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Датум:___________   М. П. Потпис овлашћеног лица
               _______________________
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На основу члана 81. 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), члана 28. Закона о државним 
службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16) и члана 28. став 1. Уредбе о начелима за 
унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у репу-
бличким органима управе Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), а у складу са чланом 9. 
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и чланом 
10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар финансија, 
уз сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизаци-

ји радних мјеста у Министарству финансија (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 14/12, 70/12, 52/14 и 41/17) у члану 185. 
послије ријечи: “ВСС - економски факултет,” додају се ријечи: 
“или факултет за менаџмент,”.

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

вања Правилника у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.07/020-1959/17
16. августа 2017. године Министар,
Бањалука Др Зоран Тегелтија, с.р.

1422
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “Лука” а.д. Бања Лука 
за издавање лиценце за грађење објеката, а на основу чланa 
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16) и члана 17. Правилника о условима за издава-
ње и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и




