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3) ревизију рјешења о проглашењу подручја јединице 

локалне самоуправe као туристичког мјеста.

Члан 5.
Подаци о пружаоцима ловно-туристичких услуга који 

се уносе у Евиденцију односе се на:
1) пословно име (фирму), односно назив пружаоца лов-

но-туристичких услуга,
2) адресу на којој се пружају ловно-туристичке услуге, 

односно адресу пословне јединице,
3) број и датум рјешења о упису пружаоца ловно-ту-

ристичких услуга у Регистар пословних субјеката, односно 
у регистар надлежног суда,

4) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште, интернет страница) пружаоца ловно-
туристичких услуга.

Члан 6.
Подаци о пружаоцима услуга који укључују спортско-

рекреативне активности који се уносе у Евиденцију односе 
се на:

1) пословно име (фирму) пружаоца услуга које укљу-
чују спортско-рекреативне активности,

2) адресу на којој се пружају услуге које укључују 
спортско-рекреативне активности, адресу сједишта по-
словне јединице или издвојеног пословног простора, зави-
сно од облика организовања пружаоца услуга (правно лице 
или предузетник),

3) број и датум рјешења о упису пружаоца услуга које 
укључују спортско-рекреативне активности у Регистар по-
словних субјеката, регистар надлежног суда, односно у Ре-
гистар предузетника,

4) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште, интернет страница) пружаоца услуга 
које укључују спортско-рекреативне активности.

Члан 7.
Подаци о пружаоцима услуга изнајмљивања возила 

(рентакар) који се уносе у Евиденцију односе се на:
1) пословно име или фирму пружаоца услуга изнајмљи-

вања возила (рентакар),
2) адресу на којој се пружају услуге изнајмљивања 

возила, адресу сједишта пословне јединице или издво-
јеног пословног простора, зависно од облика организо-
вања пружаоца услуга (привредно друштво или преду-
зетник),

3) број и датум рјешења о упису пружаоца услуга из-
најмљивања возила у Регистар пословних субјеката, од-
носно у Регистар предузетника,

4) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште, интернет страница) пружаоца услуга 
изнајмљивања возила.

Члан 8.
Подаци о туристичким организацијама (у даљем тек-

сту: ТО) јединица локалне самоуправе и међуопштинским 
туристичким организацијама који се уносе у Евиденцију 
односе се на:

1) назив и врсту ТО (туристичка организација града или 
општине или међуопштинска туристичка организација),

2) адресу сједишта ТО и организационих дијелова ТО 
(представништва, туристичко-информативни центри, фи-
лијале),

3) број и датум рјешења надлежног суда о упису ТО у 
регистар суда,

4) име и презиме директора и чланова uправног одбора 
ТО,

5) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште, интернет страница) сједишта ТО,

6) статусне промјене.

Члан 9.
Подаци који се евидентирају о пружаоцима осталих ту-

ристичких услуга односе се на:
1) пословно име (фирму) или назив пружаоца услуга;
2) адресу на којој се пружају услуге, адресу сједишта 

пословне јединице или издвојеног пословног простора, за-
висно од облика организовања пружаоца услуга (привред-
но друштво или предузетник);

3) број и датум рјешења о упису пружаоца услуга у Ре-
гистар пословних субјеката, регистар надлежног суда, од-
носно у Регистар предузетника;

4) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште, интернет страница) пружаоца услуга;

5) врсту услуге која се пружа, и то:
1. у објектима туризма на селу:
- берба воћа и поврћа,
- убирање љетине,
- изнајмљивање коња за јахање и сличне активности,
2. на купалишту и базену,
3. изнајмљивање скијашке и риболовне опреме, опреме 

за обављање спортских и рекреативних активности и опре-
ме за обављање различитих врста туристичких услуга,

4. у здравственом туризму и другим облицима туризма,
5. у туризму на водама.

Члан 10.
(1) Евиденцију води Министарство у електронској 

форми.
(2) Подаци уписани у Евиденцију су јавни.
(3) Евиденција је доступна на интернет страници Ми-

нистарства.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о садржају и изгледу Регистра туризма (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 36/12).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-07-020-840/18
6. јула 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.

1262
На основу чл. 25. и 26. и члана 27. став 4. Закона о орган-

ској производњи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 12/13) и члана 82. 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, 57/16 и 31/18), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СКЛАДИШТЕЊА, ПРЕВОЗУ И 

СТАВЉАЊУ У ПРОМЕТ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин скла-

диштења органских производа, превоз, стављање у промет 
и начин промета органских производа.

Члан 2.
Поједини појмови употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) фаза производње, припреме и дистрибуције означава 

сваку фазу од примарне производње органског производа 
до његовог складиштења, прераде, превоза, продаје или 
испоруке крајњем потрошачу и према потреби означавање, 
промоције, увоз, извоз и кооперативу,
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2) крајњи потрошач је потрошач који ту храну не кори-
сти ни у једној фази пословања са храном,

3) стављање на тржиште је држање хране или хране за 
животиње ради продаје, укључујући и понуду за продају, те 
продају или било који други облик преноса без обзира на то 
да ли је бесплатан или није, као и све облике дистрибуције 
и преноса на територији Републике Српске,

4) упакована храна је свака појединачна храна у цје-
лини или дјелимично, унапријед упакована у амбалажу и 
намијењена крајњем потрошачу и објектима јавне исхране, 
која се састоји од хране и амбалаже и која штити и обезбје-
ђује исправност хране до момента отварања,

5) храна за животиње из периода конверзије је храна 
за животиње произведена током конверзије, и то по истеку 
рока од 12 мјесеци од дана закључивања уговора о укључи-
вању произвођача у органску производњу,

6) субјекат у пословању са храном je правно лице, пре-
дузетник и физичко лице које је одговорно за испуњавање 
прописаних захтјева за храну у оквиру дјелатности коју 
обавља.

Члан 3.
(1) Органски производи складиште се на начин којим се 

обезбјеђује њихова идентификација и спречава мијешање, 
односно контаминацијa са производима, односно супстан-
цама конвенционалне производње.

(2) Органски производи који су упаковани у складу са 
Законом о органској производњи (у даљем тексту: Закон) и 
означени на прописан начин могу се чувати у истом скла-
дишту са производима конвенционалне производње, и то 
на посебном и видно обиљеженом дијелу складишта.

(3) За органске призводе који се складиште у ринфу-
зном стању, који су упаковани у складу са одредбама овог 
правилника и означени на прописан начин, обезбјеђује се 
посебан дио складишта који је видно обиљежен и одвојен 
од конвенционалних производа у том стању.

Члан 4.
Прије складиштења органских производа провјерава се 

да ли је амбалажа затворена и производ обиљежен на про-
писан начин.

Члан 5.
У складишним и транспортним контејнерима при-

мјењују се методе и средства за заштиту од штеточина, и 
то:

1) механичка,
2) физичка,
3) биолошка,
4) хемијска.

Члан 6.
(1) Органски производи увезени у Републику Српску 

стављају се на тржиште Републике Српске као органски 
ако су произведени у складу са правилима органске про-
изводње и подлијежу контроли у складу са правилима о 
контролним организацијама у ЕУ као и трећим земљама, а 
за производе који се увозе у складу са прописима о орган-
ској производњи надлежно контролно тијело треће земље 
издаје цертификат.

(2) Органски производи који се увозе складиште се у 
складу са чл. 3. и 4. овог правилника.

Члан 7.
(1) Субјекти могу истовремено обављати прикупљање 

органских и конвенционалних производа само ако се пре-
дузму одговарајуће мјере за спречавање сваког могућег 
мијешања или замjене са конвенционалним производима и 
за осигуравање идентификације органских производа.

(2) Информације које се односе на дане, сате и опсег 
прикупљања, као и вријеме пријема производа, субјекат 
показује (држи доступним) контролном тијелу или инспек-
цији.

(3) Млијеко и јаја из органске производње сакупљају се 
одвојено од производа конвенционалне производње.

(4) Органски производи из става 3. овог члана могу се 
сакупљати истовремено ако су претходно предузете све 
мјере спречавања мијешања и замјене са производима кон-
венционалне производње.

(5) О складиштењу органских производа из става 3. 
овог члана води се евиденција са подацима о мјесту (по-
дручју), данима и времену сакупљања.

Члан 8.
(1) Ако се у складишним објектима поред органских 

производа налазе и други пољопривредни производи, у том 
случају:

1) органски производи чувају се физички одвојено од 
осталих пољопривредних производа, односно хране или 
хране за животиње, односно у сваком тренутку морају бити 
јасно препознатљиви,

2) предузимају се потребне мјере којима се обезбјеђује 
идентификација пошиљке органских производа и онемо-
гућава мијешање или замјена са производима из конвен-
ционалне производње,

3) предузимају се одговарајуће хигијенске мјере, чија 
се дјелотворност провјерава прије складиштења органских 
производа.

(2) Податке о предузетим радњама из става 1. тачка 
3) овог члана евидентирају субјекти у пословању са хра-
ном.

(3) Ако су органски производи упаковани и обиљеже-
ни, могу се чувати у истим просторијама - складиштима са 
производима из конвенционалне производње, али у посеб-
ном дијелу који је обиљежен, у складу са Законом.

(4) Приликом складиштења, води се рачуна да органски 
производи у свако доба буду јасно препознатљиви.

Члан 9.
(1) На производној јединици на којој се обављају биљна 

и сточарска органска производња не могу се складиштити 
сировине које нису произведене методама органске про-
изводње.

(2) На пољопривредном газдинству могу се складишти-
ти алопатски ветеринарско-медицински производи и ан-
тибиотици, под условом да су прописани од ветеринара у 
складу са прописима којима се дефинише употреба вете-
ринарско-медицинских производа, као и под условом да се 
складиште на локацији која је под контролом овлашћене 
контролне и ветеринарске организације.

(3) Подаци о складиштењу производа из става 2. овог 
члана евидентирају се у складу са посебним прописима 
којима се регулише ова област.

Члан 10.
(1) Превоз органских производа прилагођава се врсти 

органског производа.
(2) Цертификовани органски производи превозе се 

одвојено од производа из конвенционалне производње, 
а ако су цертифковани органски производи упаковани и 
обиљежени могу се превозити заједно са производима из 
конвенционалне производње, у складу са Законом.

(3) Органски производи до других објеката, укључујући 
велепродају и малопродају, превозе се у одговарајућем па-
ковању, контејнерима или возилима која су затворена, тако 
да се садржај не може замијенити без дирања или оштећења 
печата и етикете, не доводећи у питање ознаке којима је у 
складу са прописима обиљежен органски производ, а на 
којима је наведено:

1) име и адреса, односно назив и сједиште произвођача, 
као и власника или продавца (прометника) производа, ако 
ова лица нису истовремено произвођачи,

2) назив производа, односно хране или хране за живо-
тиње, уз навођење да је у питању органски производ,
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3) назив, односно број кода овлашћене контролне орга-

низације која врши контролу.
(4) Подаци који су наведени на ознакама из става 3. овог 

члана могу бити наведени у пратећем документу, ако се 
пратећи документ може повезати са амбалажом, контејне-
ром или превозним средством органског производа, с тим 
да тај документ треба да садржи и податке о добављачу и/
или превознику.

(5) Затварање амбалаже, контејнера или возила у току 
превоза органских производа није обавезно ако:

1) постоји директан превоз између два произвођача који 
су укључени у органску производњу,

2) производе прати документ у коме су наведени подаци 
из ст. 3. и 4. овог члана,

3) пошиљалац и прималац евидентирају податке о пре-
возу (воде евиденцију), који су доступни овлашћеној кон-
тролној организацији.

Члан 11.
(1) Приликом превоза хране за животиње добијене ме-

тодама органске производње у друге објекте за производњу, 
прераду или складиштење потребно је обезбиједити да:

1) храна за животиње током превоза буде физички одво-
јена од хране за животиње из периода конверзије и хране за 
животиње из конвенционалне производње,

2) се возила и/или контејнери који се користе за превоз 
производа из конвенционалне производње могу користити 
за превоз хране за животиње добијене методама органске 
производње, под условом да су за та возила и/или контеј-
нере прије почетка превоза тих производа спроведене од-
говарајуће мјере чишћења, чија је дјелотворност претходно 
провјерена,

3) се превоз готове хране за животиње добијене мето-
дама органске производње врши физички или временски 
одвојено од превоза других готових производа,

4) се током превоза евидентира почетна количина про-
извода, као и свака појединачна количина производа која је 
испоручена у току једне туре испоруке.

(2) Подаци о условима из става 1. тачка 2) овог члана 
евидентирају се и достављају, на захтјев, овлашћеној кон-
тролној организацији.

Члан 12.
(1) Жива органска риба превози се у одговарајућим ре-

зервоарима са чистом водом која задовољава њихове фи-
зиолошке потребе у вези са температуром и раствореним 
кисеоником.

(2) Прије превоза органске рибе и рибљих производа 
цистерне треба да буду детаљно очишћене, дезинфиковане 
и испране.

(3) Током превоза предузимају се посебне мјере предо-
строжности ради смањења стреса, а густина држања рибе 
која се превози треба да буде таква да не достигне ниво који 
је штетан за врсте.

(4) Подаци о условима превоза из овог члана се еви-
дентирају.

Члан 13.
По пријему органског производа провјерава се да ли су 

амбалажа или контејнер у коме се производ налази добро 
затворени, као и да ли постоје ознаке са подацима из члана 
10. ст. 3. и 4. овог правилника, а затим се ти подаци међу-
собно упоређују и евидентирају.

Члан 14.
(1) Стављање на тржиште, односно у промет органских 

производа врши се у складу са прописима којима се регули-
ше област трговине, хране и органске производње.

(2) Органски производи који се стављају у промет 
обиљежавају се и декларишу у складу са прописима којима 
се уређује органска производња и декларисање, означавање 
и рекламирање хране.

(3) Промет органских производа може да врши про-
извођач, ако су ти производи:

1) произведени/увезени, обиљежени и декларисани 
у складу са Законом и прописима донесеним на основу 
њега,

2) имају цертификат, односно рецертификат издат од 
овлашћене контролне организације.

Члан 15.
(1) Промет органских производа може се обављати на 

производној јединици, у малопродајним и велепродајним 
објектима на јасно обиљеженим мјестима одвојено од дру-
гих производа, као и на пијацама, без мијешања са произво-
дима конвенционалне производње.

(2) Промет органских производа може се вршити и на 
штандовима, сајмовима и промотивним манифестацијама 
под условима из члана 14. овог правилника.

(3) Приликом промета органских производа на даљину, 
као и путем електронских медија произвођач, односно по-
нуђач органских производа дужан је да потрошачу прило-
жи на увид копију органског цертификата.

Члан 16.
(1) Промет органских производа у малопродајним 

објектима обавља се у пословним просторијама у складу 
са прописима којима се уређују минимално-технички и 
општи санитарни услови за просторије, уређаје и опрему 
за обављање промета робе и вршење услуга.

(2) У малопродајним објектима у којима се обавља 
промет органских производа потребно је на видном мјесту 
истакнути таблу, плакат, односно наљепницу са ознаком 
којом се обиљежава органски производ.

(3) Органски производи могу да се продају заједно са 
производима из конвенционалне производње само ако су 
јасно упаковани у паковања намијењена крајњем потроша-
чу, у супротном, продају се у складу са условима прописа-
ним у ставу 2. овог члана.

(4) Цертификовани органски производи продају се фи-
зички одвојено од производа из периода конверзије, на на-
чин да се спријечи њихово мијешање.

Члан 17.
(1) Произвођачи који промет органских производа оба-

вљају на пијацама, односно пијачним тезгама дужни су 
истаћи ознаку којом се обиљежава органски производ, као 
и копију цертификата, односно рецертификата.

(2) Физичко лице може да врши промет органских про-
извода на сопственом пољопривредном газдинству под 
условима прописаним у члану 14. овог правилника.

Члан 18.
Приликом обављања промета органских производа за 

које не постоји могућност појединачног обиљежавања, 
произвођачи из члана 14. овог правилника дужни су да на 
пратећој документацији наведу поријекло органског про-
извода и назив овлашћене организације која је спровела 
стручну контролу и издала цертификат.

Члан 19.
Означавање, оглашавање и презентација хране или 

хране за животиње, укључујући њен облик, изглед или па-
ковање, материјал коришћен за паковање, начин на који је 
дизајниран или окружење у којем је изложена, као и ин-
формације које су о њој доступне путем било којег медија, 
потрошача не смије доводити у заблуду.

Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-2797/18
9. јула 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.




