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На основу члана 34. став 2. т. 2), 3), 4) и 9) Закона о хра-

ни (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
O КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА СИРЋЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се категоризација, квали-

тет и додатни захтјеви за сирће које се ставља на тржиште 
Републике Српске.

Члан 2.
(1) Сирће је прехрамбени производ добијен сирћетном 

ферментацијом разних сировинa као што су вина, воћна 
вина, разријеђени ферментативни етанол, ферментисана 
сладовина, сурутка и пиво.

(2) Према врсти сировине од које је произведено, сирће 
се ставља на тржиште као:

1) винско сирће,
2) воћно сирће,
3) мијешано воћно сирће,
4) алкохолно сирће,
5) ароматизовано сирће,
6) сирће од сурутке,
7) сирће од слада. 

Члан 3.
Сирће које се ставља у промет обавезно задовољава 

сљедеће услове квалитета:
1) да изглед и сензорна својства одговарају врсти декла-

рисаног производа, без примјеса страног укуса и мириса,
2) да није загађено сирћетним грињама, винским је-

гуљицама, винским мушицама или њиховим ларвама,
3) да је остатак етанола највише 0,5% v/v, а за винско 

сирће највише 1% v/v,
4) да максимална количина укупних киселина за све 

врсте сирћета није већа од количине коју је могуће добити 
биолошком ферментацијом.

Члан 4.
(1) Винско сирће je производ добијен сирћетном фер-

ментацијом вина.
(2) Винско сирће које се ставља у промет задовољава 

сљедеће захтјеве за квалитет:
1) најмање 60 g/l укупних киселина, рачунато као сир-

ћетна киселина,
2) најмање 10 g/l екстракта без шећера,
3) најмање 0,8 g/l укупног пепела,
4) најмање 2 g/l неиспарљивe киселинe,
5) најмање 40 mg/l виших алкохола. 

Члан 5.
(1) Воћно сирће je производ добијен сирћетном фер-

ментацијом преврелог воћа (воћних вина), односно превре-
лог матичног сока од воћа или концентрисаног воћног сока.

(2) Воћно сирће које се ставља у промет задовољава 
сљедеће захтјеве за квалитет:

1) најмање 40 g/l укупних киселина, рачунато као сир-
ћетна киселина,

2) најмање 10 g/l екстракта без шећера,
3) најмање 0,8 g/l пепела,
4) најмање 2 g/l неиспарљивe киселинe,
5) најмање 40 mg/l виших алкохола.

Члан 6.
(1) Мијешано воћно сирће је производ добијен сирћет-

ном ферментацијом преврелог мијешаног воћа, односно 
преврелог сока од више врста воћа или концентрисаног 
воћног сока од више врста воћа и допуњава се називима 
основних сировина за његову израду по опадајућем ре-
дослиједу заступљености.

(2) Мијешано воћно сирће које се ставља у промет задо-
вољава сљедеће захтјеве за квалитет:

1) најмање 40 g/l укупних киселина, рачунато као сир-
ћетна киселина, 

2) најмање 10 g/l екстракта без шећерa,
3) најмање 0,8 g/l пепела, 
4) најмање 2 g/l неиспарљиве киселине,
5) најмање 40 mg/l виших алкохола. 

Члан 7.
(1) Алкохолно сирће је производ добијен сирћетном 

ферментацијом разријеђеног етанола.
(2) Алкохолно сирће које се ставља у промет садржи 

најмање 90 g/l укупних киселина, рачунато као сирћетна 
киселина. 

Члан 8.
(1) Ароматизовано сирће је производ добијен аромати-

зовањем алкохолног сирћета природним и природноиден-
тичним аромама.

(2) Потребно је да ароматизовано сирће има изражену 
карактеристичну арому према којој се и декларише.

Члан 9.
(1) Сирће од сурутке је производ добијен алкохолном, а 

затим сирћетном ферментацијом концентрисане сурутке по 
одговарајућем технолошком поступку.

(2) Сирће од сурутке које се ставља у промет задовоља-
ва сљедеће захтјеве за квалитет:

1) најмање 40 g/l укупних киселина, рачунато као сир-
ћетна киселина, 

2) најмање 20 g/l екстракта без шећера,
3) најмање 5 g/l пепела,
4) најмање 1 g/l неиспарљиве киселине, 
5) најмање 40 mg/l виших алкохола, 
6) најмање 2 g/l укупних протеина.

Члан 10.
(1) Сирће од слада је производ добијен алкохолном, а за-

тим сирћетном ферментацијом слада добијеног од јечменог 
слада, са додатком житарица или без додатка житарица, чији 
је скроб разријеђен у шећере амилолитичким ензимима.

(2) Сирће од слада које се ставља у промет задовољава 
сљедеће захтјеве за квалитет:

1) најмање 40 g/l укупних киселина, рачунато као сир-
ћетна киселина, 

2) најмање 25 g/l екстракта без шећера, 
3) најмање 1 g/l пепела,
4) најмање 0,8 g/l укупних протеина.

Члан 11.
Разблажена сирћетна киселина је производ добијен ра-

зблаживањем сирћетне киселине (Е 260) водом на 4-30% vol.

Члан 12.
У производњи сирћета није дозвољено додавати си-

рћетну киселину произведену синтетичким путем, сирћет-
ну киселину добијену сувом дестилацијом дрвета и мине-
ралне киселине.

Члан 13.
(1) Декларисање или означавање сирћета и разблажене 

сирћетне киселине намијењених крајњем потрошачу врши 
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се у складу са прописима о пружању информација потро-
шачима о храни.

(2) На декларацији, поред података из става 1. овог чла-
на, истиче се и податак о садржају укупне киселине изра-
жен у процентима, рачунато као сирћетна киселина.

(3) У процесу производње сирћета дозвољено је дода-
вање адитива у складу са прописима о храни.

Члан 14.
Нето количина, дозвољено одступање, те начин означа-

вања нето количине за сирће и разблажену сирћетну кисе-
лину врши се у складу са посебним прописима о пружању 
информација потрошачима о храни.

Члан 15.
(1) Субјекат у пословању са храном прије почетка про-

изводње сирћета и разблажене сирћетне киселине дужан је 
да има произвођачку спецификацију.

(2) Произвођачка спецификација садржи:
1) евиденцијски број спецификације,
2) назив производа и његово трговачко име ако га про-

извод има,
3) датум доношења произвођачке спецификације,
4) податке о декларацији,
5) кратак опис технолошког поступка производње,
6) извјештај о анализи одговарајућих параметара спе-

цифичних за производ извршеној у овлашћеној лаборато-
рији.

(3) Произвођачка спецификација сирћета и разблажене 
сирћетне киселине који се разликују по нето количини или 
облику, а истог су састава и производе се по истом техно-
лошком поступку, може да прати исти извјештај о изврше-
ном испитивању квалитета производа.

Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилникa престаје да се при-

мјењује Правилник о квалитету сирћета и разблажене си-
рћетне киселине (“Службени лист СФРЈ”, број 24/89).

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-1509/20
21. маја 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 5, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 5, град Бања Лука, и то за 
катастарску парцелу број: 172/2, у површини од 343 м², 
основан у складу са Законом о премјеру и катастру Репу-
блике Српске.

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 5, град Бања Лука, ста-
вљају се ван снаге и престају да важе катастар земљишта 
за катастарску парцелу број: 172/2, уписану у Посједовни 
лист број: 1310 к.о. Бања Лука 5, и земљишна књига за пар-
целу означену као к.ч. број: 458/21, уписана у зк. ул. број: 
7408 к.о. СП Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-2544/16
2. марта 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊА ЛУКА 7, 
ГРАД БАЊА ЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ка-
тастарске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, и то за 
катастарску парцелу број: 4642, у површини од 44 м², осно-
ван у складу са Законом о премјеру и катастру Републике 
Српске.

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за 
дио катастарске општине Бања Лука 7, град Бања Лука, ста-
вљају се ван снаге и престају да важе катастар земљишта за 
катастарску парцелу број: 4642, уписану у Посједовни лист 
број: 473 к.о. Бања Лука 7, и земљишна књига за парцелу 
означену као к.ч. број: 81/4, уписана у зк. ул. број: 225 к.о. 
СП Бања Лука.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе 
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

Број: 21.04/951-241/13
2. марта 2020. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Централна изборна комисија 
Босне и Херцеговине

На основу члана 2.9 став (1) тачка 2, а у вези са чланом 
4.4, чланом 4.5 став (1), чл. 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15. и 4.19 
и чланом 4.22 став (1) Изборног закона Босне и Херцегови-
не (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13,7/14 и 31/16), Централна 
изборна комисија Босне и Херцеговине, на 19. сједници, 
одржаној 5.5.2020. године,  д о н и ј е л а  ј е

ПРАВИЛНИК
О ПРИЈАВИ И УСЛОВИМА ЗА ОВЈЕРУ ПОЛИТИЧКИХ 

СУБЈЕКАТА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ЛОКАЛНИМ 
ИЗБОРИМА 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
(Предмет)

Овим правилником прописују се начин подношења 
пријава за овјеру и услови за овјеру политичких субјеката, 
начин подношења потписа подршке и услови ослобађања 
обавезе прикупљања потписа подршке, те начин провјере 
и потврђивања потписа подршке и обрасци за подноше-
ње пријава за овјеру политичких субјеката, као и изглед и 
садржај образаца кандидатских листи и прописаних изјава, 
за учествовање на Локалним изборима 2020. године.

Члан 2.
(Начин подношења пријава за овјеру и комуницирање 
између Централне изборне комисије БиХ и страна у 

поступку - члан 4.4 став (1), члан 4.10, члан 4.12, члан 4.15 
и члан 4.19 став (4) Изборног закона БиХ)

(1) Пријаве за овјеру политичких субјеката и прилози 
који се достављају уз пријаву и пријаве кандидата и кан-




