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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3715/20 Предсједник
24. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона о 
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка а) Закона о држав-
ним службеницима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 
102. сједници, одржаној 24.12.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ДОБОЈ

1. Бранка Ђурановић, дипломирани правник са поло-
женим правосудним испитом, разрјешава се са послова 
вршиоца дужности помоћника директора Центра за пру-
жање бесплатне правне помоћи, Сједиште Добој ради исте-
ка времена на које је постављена.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3708/20 Предсједник
24. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. тачка з) и члана 43. став 6. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке 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 Републике Српске, на 
102. сједници, одржаној 24.12.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ДОБОЈ

1. Бранка Ђурановић, дипломирани правник са положе-
ним правосудним испитом, поставља се на послове вршио-
ца дужности помоћника директора Центра за пружање бе-
сплатне правне помоћи, Сједиште Добој на период до 90 
дана.

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

Број: 04/1-012-2-3709/20 Предсједник
24. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 14. став 2. Закона о производњи и 

промету опојних дрога (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 110/03 и 29/04) и члана 76. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА УЗГОЈ ИНДУСТРИЈСКЕ КОНОПЉЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за узгој инду-

стријске конопље, начин издавања одобрења за узгој инду-
стријске конопље, образац захтјева за издавање одобрења 
за узгој индустријске конопље и потребна документација, 
као и начин вођења евиденције о издатим одобрењима.

Члан 2.
Индустријска конопља је конопља (Cannabis sativa L.) 

чији садржај тетрахидроканабинола (THC) у сувој материји 

биљке не прелази 0,2% и чија сорта је уписана у Сортну листу 
у складу са прописима о сјемену пољопривредног биља.

Члан 3.
(1) Индустријска конопља може се узгајати само на 

основу одобрења за узгој које издаје Министарство пољо-
привреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Ми-
нистарство).

(2) Одобрење за узгој индустријске конопље из става 
1. овог члана издаје се за површину од минимално једног 
хектара и важи једну сјетвену сезону.

Члан 4.
(1) Захтјев за издавање одобрења за узгој индустријске 

конопље могу поднијети правна лица, физичка лица и пре-
дузетници уписани у Регистар пољопривредних газдинста-
ва (у даљем тексту: узгајивачи).

(2) Узгајивачи подносе Министарству захтјев из става 
1. овог члана на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу овог 
правилника и чини његов саставни дио, најкасније до 31. 
марта текуће године.

Члан 5.
Уз захтјев из члана 4. овог правилника доставља се сље-

дећа документација:
1) за физичко лице:
1. извод из јавних евиденција о непокретностима,
2. доказ о правном основу коришћења земљишта, уко-

лико подносилац захтјева није власник или посједник зе-
мљишта,

3. доказ да подносилац захтјева није осуђиван за кри-
вично дјело злоупотребе дрога;

2) за предузетника и правно лице:
1. копија рјешења о регистрацији са уписаном шифром 

дјелатности гајења текстилних биљака,
2. извод из јавних евиденција о непокретностима,
3. доказ о правном основу коришћења земљишта, уколико 

подносилац захтјева није власник или посједник земљишта,
4. доказ да предузетник или oдгoвoрнo лицe у прaвнoм 

лицу није осуђиван за кривично дјело злоупотребе дрога.

Члан 6.
(1) Након добијања одобрења за узгој индустријске ко-

нопље, а прије заснивања производње узгајивач је обавезан 
да посједује:

1) рачун о куповини сјемена индустријске конопље,
2) увјерење о здравственом стању сјемена индустријске 

конопље / фитосанитарни сертификат,
3) декларацију о квалитету сјемена индустријске коно-

пље са видљивим подацима о дорађивачу, односно увозни-
ку, количинама и сорти купљеног сјемена индустријске 
конопље,

4) оригиналну амбалажу у којој је сjеме индустријске 
конопље било упаковано,

5) етикету са паковања сjемена индустријске конопље.
(2) Документацију из става 1. овог члана узгајивач је 

дужан да чува најмање двије сјетвене сезоне.

Члан 7.
(1) Узгајивач којем је Министарство издало одобрење 

за узгој индустријске конопље пријављује засновану про-
изводњу најкасније 15 дана од дана сјетве индустријске 
конопље.

(2) Пријава из става 1. подноси се Министарству, Репу-
бличкој управи за инспекцијске послове и Министарству 
унутрашњих послова.

Члан 8.
Узгајивач је одговоран за узгој индустријске конопље, 

а уколико се појаве околности које указују да су биљке или 
дијелови биљке употријебљени или би могли бити упо-
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тријебљени за недозвољену производњу опојних дрога, 
узгајивач је дужан да о томе обавијести надлежни орган 
унутрашњих послова и надлежни орган инспекције.

Члан 9.
(1) Министарство води евиденцију о издатим одо-

брењима за гајење индустријске конопље, која садржи сље-
деће податке:

1) име и презиме или назив узгајивача,
2) адресу узгајивача,
3) број и датум рјешења о одобрењу за узгој индустриј-

ске конопље,
4) број телефона и имејл адресу узгајивача,
5) земљишне честице на којима се узгаја индустријска 

конопља,
6) површину на којој се узгаја индустријска конопља (ha),
7) назив сорте.
(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у елек-

тронској форми.

Члан 10.
(1) Инспeкциjски нaдзoр нaд примjeнoм oвoг правил-

ника врши Републичка управа за инспекцијске послове по-

средством пoљoприврeдних и фитосанитарних инспектора 
и пoљoприврeдних инспeктора у сaстaву jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe.

(2) Утврђивање садржаја психоактивног састојка тетра-
хидроканабинола (THC) и других супстанци од којих се 
може произвести опојна дрога, у узорцима индустријске 
конопље врши се у хемијској лабораторији организационе 
јединице надлежне за послове вјештачења у Министарству 
унутрашњих послова.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима за узгој биљака из којих се могу 
произвести опојне дроге и условима за посједовање и про-
мет опојних дрога у ветеринарству (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 48/04 и 110/19).

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-4093/20
25. децембра 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ

Република 
Српска Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Образац 1.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–415, факс: 051/338–865, e-mail: mps@mps.vladars.net

ЈМБ/ЈИБ
БПГ
Подносилац Захтјева
Адреса 
Општина 

Телефон
фиксни
мобилни

Датум

З АХ Т Ј Е В
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА УЗГОЈ ИНДУСТРИЈСКЕ КОНОПЉЕ

Подаци о површинама на којима ће се узгајати индустријска конопља
Редни 
бр.

Локација парцеле 
(Kaтастарска општина)

Број парцеле 
(основни/подброј)

Назив парцеле 
(потес)

Површина 
парцеле

Површина на којој ће се узгаја-
ти индустријска конопља

1.
2.
3.
4.
5.

Укупна површина под индустријском конопљом (hа):
Напомена: минимална укупна сјетвена површина 1 hа

Подаци о индустријској конопљи
Назив сорте
Произвођач
Дорађивач

Уз Захтјев прилажем сљедећу документацију:

Редни 
број НАЗИВ ДОКУМЕНТА Број листова
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На основу члана 11. Закона о органској производњи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 12/13) и чла-
на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О СПИСКУ ОВЛАШЋЕНИХ КОНТРОЛНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ 
И ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 

2021. ГОДИНУ

1. Овим рјешењем утврђује се списак овлашћених кон-
тролних организација за обављање послова контроле и цер-
тификације у органској производњи за 2021. годину, и то:

1) “Organic Control System” д.о.о. - Пословна јединица 
“Organic Control System RS”, Крнете бб, Лакташи,

2) “Органска контрола” д.о.о. - Пословна јединица 
“Органска контрола”, Подружница Источно Сарајево, Трг 
илиџанских бригада бб, ТЦ Добриња IV, Источно Сарајево.

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

Број:12.03.3-330-4141/20
30. децембра 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

22
На основу члана 111. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18) и члана 7. став 1. Правилника о стал-
ним судским тумачима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 115/05, 32/07 и 36/12), на лични захтјев члана 
Комисије за утврђивање приједлога листе сталних судских 
тумача за арапски језик Славице Дринић из Градишке, Ул. 
Петра Пеције 90, министар правде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА

1. Славица Дринић из Градишке, Ул. Петра Пеције 90, 
разрјешава се дужности члана Комисије за утврђивање 
приједлога листе сталних судских тумача за арапски језик 
на лични захтјев.

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

Број: 08.020/111-195/20
30. децембра 2020. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 111. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18) и члана 6. ст. 1. и 2. Закона о вјешта-
цима (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/17), 
на лични захтјев члана Комисије за утврђивање приједлога 
листе вјештака, поступање по примједбама за рад и предла-
гање мјера из области економије Саре Савановић из Бање 
Луке, Ул. Илије Грбића 5, министар правде  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА, ПОСТУПАЊЕ ПО 
ПРИМЈЕДБАМА ЗА РАД И ПРЕДЛАГАЊЕ МЈЕРА ИЗ 

ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ

1. Сара Савановић из Бање Луке, Ул. Илије Грбића 5, 
разрјешава се дужности члана Комисије за утврђивање 
приједлога листе вјештака, поступање по примједбама за 
рад и предлагање мјера из области економије на лични зах-
тјев.

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

Број: 08.020/052-10021/20
30. децембра 2020. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

24
На основу члана 24. став 5. Закона о нотарима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 
91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/18 и 82/19), министар 
правде Републике Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Огњен Плавшић, нотар са службеним сједиштем у 

Бањалуци, Алеја Светог Саве број 30, почиње са радом 
4.1.2021. године.

Број: 08.021/153-1749/20
29. децембра 2020. године Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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На основу члана 24. став 5. Закона о нотарима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 
76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 и 82/19), ми-
нистар правде Републике Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Ивана Ивановић, нотар са службеним сједиштем у 

Бијељини, Ул. Светог Саве број 44, почиње са радом 
11.1.2021. године.

Број: 08.021/153-1745/20
29. децембра 2020. године Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

26
На основу члана 24. став 5. Закона о нотарима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 
91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/18 и 82/19), министар 
правде Републике Српске  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
Нотар Јелена Булатовић, са службеним сједиштем у 

Бањалуци, Јеврејска ул. број 67, почиње са радом 5.1.2021. 
године.

Број: 08.021/153-1751/20
4. јануара 2021. године Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни, а уколико се 

појаве околности које указују да су биљке или дијелови биљке употријебљени или би могли бити употријебљени за недозвољену про-
изводњу опојних дрога, о томе ћу обавијестити надлежни орган унутрашњих послова и надлежни орган инспекције.

Потпис подносиоца Захтјева:
_________________________

М. П.




