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и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 61. сједници, одржаној 6.3.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ

1. Љубица Миљановић, др мед., разрјешава се вршио-
ца дужности директора ЈЗУ Болница Требиње због истека 
мандата.

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

Број: 04/1-012-2-745/20 Предсједник
6. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
61. сједници, одржаној 6.3.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ БОЛНИЦА ТРЕБИЊЕ

1. Љубица Миљановић, др мед., именује се за вршиоца 
дужности директора ЈЗУ Болница Требиње на период до 60 
дана.

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

Број: 04/1-012-2-746/20 Предсједник
6. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 61. сједници, одржаној 6.3.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 

СТАРАЊА “РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ”

1. Владимир Кајкут, дипл. правник, разрјешава се 
вршиоца дужности директора ЈУ Дом за дјецу и омладину 
без родитељског старања “Рада Врањешевић” због истека 
мандата.

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

Број: 04/1-012-2-741/20 Предсједник
6. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
61. сједници, одржаној 6.3.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ 

СТАРАЊА “РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ”

1. Владимир Кајкут, дипл. правник, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈУ Дом за дјецу и омладину 
без родитељског старања “Рада Врањешевић” на период до 
60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-742/20 Предсједник
6. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. Закона о систему јавних служби (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 61. сједници, одржаној 6.3.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БОЛНИЦА ФОЧА

1. Проф. др Радмил Марић разрјешава се вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Универзитетска болница Фоча због 
истека мандата.

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

Број: 04/1-012-2-752/20 Предсједник
6. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 73. став 2. Закона о здравственој за-
штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15), члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних слу-
жби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 12. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 41/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
61. сједници, одржаној 6.3.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА 

БОЛНИЦА ФОЧА

1. Проф. др Радмил Марић именује се за директора ЈЗУ 
Универзитетска болница Фоча на период од четири године.

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

Број: 04/1-012-2-753/20 Предсједник
6. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 28. став 3. Закона о органској про-

изводњи, а у вези са чланом 19. ст. 2. и 3. (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 12/13), и члана 76. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и
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О ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ ЗА ОРГАНСКЕ 
ПРОИЗВОДЕ ИЗ УВОЗА

Члан 1.
Овим правилником прописује се документација која се 

доставља овлашћеној контролној организацији ради изда-
вања потврде да је цертификовани производ који се увози 
произведен у складу са Законом о органској производњи 
и прописима донесеним на основу њега (у даљем тексту: 
потврда), односно поступак и начин издавања потврде за 
органске производе из увоза.

Члан 2.
(1) Поједини појмови употријебљени у Закону о орган-

ској производњи (у даљем тексту: Закон) употребљавају се 
и у овом правилнику и имају сљедеће значење:

1) издавање потврде је поступак на основу којег овла-
шћена контролна организација издаје потврду да је увезени 
органски производ произведен у складу са Законом и про-
писима донесеним на основу њега,

2) овлашћени заступник је свако физичко или правно лице 
са пословним сједиштем у Републици Српској које је произво-
ђач писменим путем овластио да дјелује у његово име,

3) увозник је свако физичко или правно лице регистро-
вано у Републици Српској које ставља производ из треће 
земље на тржиште Републике Српске,

4) увоз је пуштање хране или хране за животиње у сло-
бодан промет или намјера да се храна или храна за живо-
тиње пусти у слободан промет.

Члан 3.
(1) Органски производи могу да се увозе уколико имају 

цертификат контролне организације, односно контролног 
тијела које се налази на службеној листи контролних тијела 
ЕУ, односно контролних тијела трећих земаља.

(2) Произвођач (субјекат) који увози органске произво-
де, а које прати цертификат контролног тијела које није на 
службеној листи из става 1. овог члана, дужан је да покрене 
поступак признавања цертификата код контролне органи-
зације, односно контролног тијела ради добијања потврде о 
еквивалентности контролисаног производа.

(3) Произвођач (субјекат) који увози органски производ 
дужан је да назначи на царинским документима да се ради 
о органском производу.

(4) Произвођач (субјекат) који увози сјеме и садни ма-
теријал, те средства за заштиту здравља биља увоз наве-
деног врши у складу са донесеним прописима о сјемену 
пољопривредног биља, садном материјалу и средствима за 
заштиту биља.

Члан 4.
(1) Приликом издавања потврде, која важи у складу са 

роком трајања увезеног производа, увозник овлашћеној 
контролној организацији доставља:

1) пријаву за увоз органских производа,
2) копију цертификата за органске производе који се увозе,
3) копију фактуре/профактуре за органске производе 

који се увозе,
4) копију овјерене јединствене царинске исправе за уве-

зене органске производе, издате у складу са законом којим 
се уређује царински поступак.

(2) Ако пошиљка која се увози садржи више врста ор-
ганских производа који су у цертификату из става 1. тач-
ка 2) овог члана груписани заједно (под ознаком “воће и 
поврће” и слично), контролној организацији доставља се и 
документ са појединачно наведеним органским производи-
ма који се увозе.

Члан 5.
(1) Пријава за увоз органских производа садржи подат-

ке о:

1) имену и адреси, односно пословном имену и сје-
дишту увозника;

2) адреси објеката и просторија које увозник користи за 
складиштење увезених органских производа;

3) органским производима који се увозе, и то:
1. називу и количини органских производа,
2. земљи поријекла органских производа (назив земље 

у којој је произведен органски производ) и земљи из које је 
органски производ увезен;

4) имену и адреси, односно пословном имену и сје-
дишту извозника органских производа;

5) контролном тијелу или контролном органу који је 
цертификовао органске производе, а који се налазе на листи 
Европске комисије (листа контролних тијела и контролних 
органа у сектору органске производње, листа признатих 
контролних тијела и контролних органа у сврху еквива-
лентности, листа препознатих земаља са еквивалентним 
правилима органске производње и контролним системом).

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-702/20
13. марта 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопри-
вреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ 
ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 7/20) у члану 5. став 3. 
брише се.

Члан 2.
У члану 27. у ставу 7. Образац 27. замјењује се новим 

Обрасцем 27, који се налази у прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио.

Члан 3.
У члану 28. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Захтјев за остваривање права на премију за про-

изведено, декларисано и продато сјеме корисник подсти-
цаја подноси најкасније до 30. новембра текуће године, 
осим за сјеме кукуруза, соје и кромпира за које се захтјев 
подноси најкасније до 15. јуна текуће године.”.

Члан 4.
У члану 29. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-

ства за регресирање сјемена домаћег хибрида кукуруза, до-
маће сорте соје и домаћих сорти прољетног овса подноси 
се најкасније до 31. јула текуће године, а за сјеме домаћих 
озимих сорти стрних жита, домаћег сјемена крмних трава 
и травно-легуминозних смјеша најкасније до 15. децембра 
текуће године.”.




