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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Иван Станковић, дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом, поставља се за вршиоца дужности 
помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне 
помоћи, Сједиште Источно Сарајево на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2491/20 Предсједник
10. септембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1830
На основу члана 32. став 2. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 43. став 1. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 87. сједници, одржа-
ној 10.9.2020. године,  д о н о с и

ПРОГ РАМ
НАДЗОРА НАД БОЛЕСТИ ПЛАВОГ ЈЕЗИКА КОД ГОВЕДА 

И ОВАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом прописују се спровођење надзора над 

болести плавог језика код говеда и овацa, узорковање и ла-
бораторијска дијагностика.

Члан 2.
Циљ овог програма јесте рано откривање, спречавање 

појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање 
болести плавог језика (у даљем тексту: БПЈ) код говеда и 
оваца и прикупљање релевантних података с циљем сагле-
давања епизоотиолошке ситуације у односу на БПЈ код го-
веда и оваца.

Члан 3.
(1) БПЈ је вирусно неконтагиозно обољење домаћих и 

дивљих преживара, које није зооноза, али изазива велике 
економске штете сточарству, због чега спада у нарочито 
опасне заразне болести.

(2) БПЈ узрокује вирус из породице Reoviridae, рода 
Orbivirus, који се јавља у 24 серотипа који имају различите 
степене патогености и проценте морбидитета и морталите-
та, а од серотипа вируса зависи степен изражености симп-
тома и штете коју сточари могу имати у захваћеном стаду.

(3) Вирус се преноси хематофагним инсектима, а пра-
ви вектори су инсекти из рода Culicoides, којима се вирус 
може преносити и вертикално, односно на сљедеће генера-
ције, што омогућава да болест постане ензоотија на просто-
ру у коме се први пут појављује.

(4) Са израженим клиничким симптомима оболијевају 
овце код којих се болест често завршава угинућем, а гове-
да служе као резервоари за умножавање вируса, при чему 
инфекција протиче без симптома или са благом клиничком 
сликом, али код већ имунокомпромитованих говеда може 
доћи до развоја теже клиничке слике, па и угинућа.

(5) Мјере контроле у случају сумње и потврде БПЈ про-
писане су и спроводе се у складу са прописима којим се 
уређује БПЈ.

Члан 4.
(1) Надзор над БПЈ обухвата фарме говеда и оваца на 

територији Републике Српске.
(2) Надзор над БПЈ спроводе регистроване ветеринар-

ске организације на додијељеном епизоотиолошком подру-
чју (у даљем тексту: ветеринарске организације) и рефе-
рентна ветеринарска лабораторија.

(3) Овај програм обухвата до 19.000 узорака, а план 
узорковања по јединицама локалне самоуправе доноси Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
објављује га на својој интернет страници.

Члан 5.
(1) Узорковање ради спровођења лабораторијских ана-

лиза на БПЈ спроводе ветеринарске организације.
(2) Узорци за анализу на БПЈ су узорци крви од говеда 

и оваца.
(3) Референтна ветеринарска лабораторија обезбјеђује 

сетове за узорковање и транспорт узорака од ветеринар-
ских организација.

Члан 6.
(1) Узорци крви достављају се у референтну ветеринар-

ску лабораторију у што краћем периоду, најкасније до 72 
часа од тренутка узорковања.

(2) Узорци крви чувају се прије слања на температури 
од 4 °C до 8 °C, при чему се узорци не смију смрзнути. 

(3) Сви узорци обавезно су праћени Упутницом за оба-
вљање мјера здравствене заштите животиња, на Обрасцу 
24а, прописаном у складу са Правилником о условима и 
начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољо-
привреде и села.

Члан 7.
(1) Лабораторијску дијагностику достављених узорака 

обавља референтна ветеринарска лабораторија.
(2) Методе дијагностике су серолошке методе ради по-

тврде присуства антитијела на БПЈ путем cELISA методе, а 
у неопходним случајевима врши се потврда или серотипиза-
ција молекуларним методама путем Real time PCR методе.

Члан 8.
Спровођење овог програма финансира се из буџета Ре-

публике Српске у складу са одредбама Правилника о усло-
вима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2446/20 Предсједник
10. септембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1831
На основу члана 27. став 4, а у вези са чланом 24. ст. 1, 

3. и 6. Закона о органској производњи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 12/13) 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 ОБИЉЕЖАВАЊУ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
Овим правилником прописује се изглед ознаке и енти-

тетског знака, односно обиљежавање органских производа 
у складу са Законом о органској производњи и прописима 
донесеним на основу њега. 

Члан 2.
Поједини изрази 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 органску храну не 

користи ни у једној фази пословања са храном,
3) прерађенa хранa означава се као органска само ако су 

сви или готово сви састојци органског поријекла, 
4) период конверзије је период који је потребан за 

прелазак са конвенционалне производње на органску 
производњу, у току којег се на производној јединици при-
мјењују одредбе Закона о органској производњи (у даљем 
тексту: Закон),

5) органски производ у смислу овог правилника је сва-
ки производ произведен и означен у складу са прописима о 
органској производњи.

Члан 3.
(1) С циљем заштите потрошача и тржишне конку-

ренције изрази који се користе за означавање органских 
производа морају да буду заштићени од употребе на кон-
венционалним производима у цијелој Републици Српској 
и независно од језика који се користи. Заштита треба да 
вриједи за све изразе или скраћенице, без обзира на то упо-
требљавају ли се сами или у комбинацији. 

(2) Да би се на цијелом тржишту Републике Српске оси-
гурала сигурност за потрошаче, ентитетска ознака за органске 
производе Републике Српске је обавезна на свакој упакованој 
органској храни која је произведена у Републици Српској.

(3) Дозвољава се увоз органских производа у Репу-
блику Српску који се стављају на тржиште као органски 
ако су произведени у складу са правилима органске про-
изводње који су прописани уредбама Европске комисије, 
USDA/NOP, COR (Канада), ЈАS (Јапан), Australian Certifi ed 
Organic Standard (Аустралија) и Biosuisse organic (Швајцар-
ска) или другим прописима које су донијеле државе са који-
ма Република Српска, односно Босна и Херцеговина има 
билатерални споразум о увозу/извозу органских производа 
и који подлијежу контроли у складу са прописима о орган-
ској производњи Републике Српске и као такви обиљежа-
вају се ентитетском ознаком за органске производе. 

(4) Увезени органски производи који су намијењени за 
даљу прераду не означавају се ознаком за органске про-
изводе који се користе у Републици Српској.

(5) Употреба ентитетске ознаке Републике Српске за 
органске производе ни у којем случају не смије спреча-
вати истовремену употребу логотипа/ознаке EU, NOP, 
ЈАS, COR, Australian Certifi ed Organic Standard и Biosuisse 
organic или других националних или приватних логотипова 
ако су ти производи цертификовани према наведеним про-
писима или стандардима.

Члан 4.
(1) Домаћи непрерађени цертификовани органски про-

извод обиљежава се ознаком: “ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД”, 
ентитетским знаком и кодом, односно логом овлашћене 
контролне организације која је извршила цертификацију 
тог производа, у складу са прописима који уређују област 
органске производње.

(2) Ако непрерађени органски производ садржи више 
састојака, тај производ обиљежава се као органски про-
извод само ако су сви састојци органског поријекла.

(3) Домаћи прерађени цертификовани органски про-
извод може се обиљежити ознаком из става 1. овог члана, 
ентитетским знаком и кодом, односно логом овлашћене 
контролне организације која је у посљедњој фази про-
изводње извршила цертификацију тог производа ако садр-
жи најмање 95% састојака пољопривредног поријекла који 
су произведени у складу са прописима који уређују област 
органске производње.

(4) Ознаком: “ПРОИЗВОД ИЗ ПЕРИОДА КОНВЕР-
ЗИЈЕ” и кодом, односно логом овлашћене контролне 
организације могу се обиљежити производи биљног по-
ријекла из периода конверзије који садрже искључиво је-
дан састојак пољопривредног поријекла, по истеку рока 
од годину дана од дана закључења уговора са овлашћеном 
контролном организацијом, у складу са Законом.

(5) На начин из ст. 1. и 4. овог члана обиљежавају се и 
рекламни материјал, пратећа документација и етикете.

(6) Цертификовани производи из ст. 1. и 3. овог члана, 
као и њихов рекламни материјал, пратећа документација и 
етикете могу се обиљежити терминима, односно скраћени-
цама које означавају поријекло органског производа (еко-
лошки, биолошки, органик, односно еко, био, орг. и сл.), 
као и приватном ознаком произвођача, односно удружења 
произвођача, у складу са прописима којима се уређује ор-
ганска производња.

(7) Одредбе ст. 1. и 3. овог члана не односе се на храну 
за кућне љубимце. 

Члан 5.
(1) Ознака за цертификовани органски производ је у 

облику круга, са таласастом ивицом, у средишњем дијелу 
круга налазе се два листа која стилизовано приказују гео-
графски облик Републике Српске, с лијеве стране шрафу-
ром у перспективи која симболише оранице и пашњаке и 
текстом: “ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД”, који се налази полу-
кружно изнад ентитетског знака, на бијелој позадини.

(2) Ознака: “ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД” је зелене боје и 
исписује се ћириличким писмом (CMYK SKALA: С62 М15 
Y100 К2, PANTONE 7737 C). 

(3) Минимална величина пречника круга ознаке из ста-
ва 1. овог члана не може бити мања од 10 mm.

(4) Изузетно, у случају ако постоје разлози који онемо-
гућавају да се органски производ обиљежи на начин из ст. 
1. и 2. овог члана, органски производ може се обиљежити 
ознаком за цертификовани органски производ, и то црном 
бојом у позитиву или бијелом бојом у негативу.

(5) Изглед ентитетског знака израђен у позитиву или 
негативу налази се у Прилогу 2. овог правилника и чини 
његов саставни дио. 

Члан 6.
(1) Ознака за цертификовани производ из периода кон-

верзије је правоугаоног облика, уоквирена црном линијом, 
дебљине 1 mm, са текстом: “ПРОИЗВОД ИЗ ПЕРИОДА 
КОНВЕРЗИЈЕ”.

(2) Ознака из става 1. овог члана исписује се ћирилич-
ким писмом, фонтом Arial, црном бојом на бијелој позади-
ни, а минимална величина ознаке је 20 mm • 10 mm.

(3) Изглед ознаке из става 1. овог члана налази се у 
Прилогу 3. Ознака за органски производ из периода кон-
верзије, те чини саставни дио овог правилника. 

Члан 7.
Ознаке из чл. 5. и 6. овог правилника наносе се отиски-

вањем, односно утискивањем знака на наљепницу, односно 
на привјесак или на предњу страну појединачног или збир-
ног паковања органског производа, рекламног материјала, 
пратеће документације, односно етикете, те треба да буду 
читљиве, уочљиве и неизбрисиве. 

Члан 8.
(1) У случају да прерађени производи садрже мање 

од 95% састојака пољопривредног поријекла који су про-
изведени методама органске производње и у складу са 
прописаним технолошким поступцима прераде, у списку 
састојака тог производа наводе се састојци који су орган-
ског поријекла, као и укупан проценат органских састојака 
у односу на укупну количину састојака пољопривредног 
поријекла, и то навођењем слова, односно процената, који 
треба да буду у истој боји, величини и фонту као што су 
наведени и остали састојци. 

(2) Списак састојака из става 1. овог члана може да 
садржи ознаку: “ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД” и термине, од-
носно скраћенице које означавају поријекло органског про-
извода (еколошки, биолошки, органик, односно еко, био, 
орг. и слично).

(3) Ако је главни састојак прерађеног производа из 
става 1. овог члана поријеклом из лова или риболова и 
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ако садржи друге пољопривредне састојке који су орган-
ског поријекла, у списку састојака тог производа наводе 
се састојци који су органског поријекла, а у истом видном 
пољу гдје се налази назив производа може се ставити озна-
ка, односно термини из става 2. овог члана.

Члан 9.
(1) Када се ради о прерађеној храни за животиње која 

садржи најмање 95% суве материје хранива која су добије-
на методама органске производње, за обиљежавање те хра-
не за животиње користи се ознака која треба да буде:

1) одвојена од ознаке која је регулисана прописом којим 
се уређује декларисање и означавање хране за животиње;

2) исте боје, формата или фонта који не привлачи више 
пажње него опис или назив хране за животиње на амбалажи;

3) у истом видном пољу гдје се налази и ознака тежине 
суве материје, која се односи на:

1. проценат појединачних састојака у храни за живо-
тиње добијених методом органске производње,

2. проценат појединачних састојака у храни за живо-
тиње из периода конверзије,

3. проценат појединачних састојака у храни за живо-
тиње који нису наведени у подт. 1. и 2. ове тачке,

4. укупан проценат састојака пољопривредног по-
ријекла;

4) пропраћена списком назива појединачних састојака у 
храни за животиње добијених методом органске производње;

5) пропраћена списком назива појединачних састојака у 
храни за животиње из периода конверзије.

(2) Ознака из става 1. овог члана користи се и за обиље-
жавање прерађене хране за животиње која садржи про-
мјенљиве количине хранива добијених методама органске 
производње, односно појединачних хранива из периода 
конверзије и/или хранива из конвенционалне производње.

(3) На производима из ст. 1. и 2. овог члана, поред озна-
ке, треба да буде наведена и напомена о обавези коришћења 
хране за животиње у складу са прописима којима се уређује 
органска производња.

(4) Приликом обиљежавања производа из става 2. овог чла-
на може се користити и сљедећа формулација: “Може се упо-
тријебити за органску производњу у складу са Законом о ор-
ганској производњи и прописима донесеним на основу њега.”. 

Члан 10.
Животиње и производи животињског поријекла про-

изведени у периоду конверзије не обиљежавају се ознакама 
везаним за органске производе, као ни ентитетским знаком.

Члан 11.
(1) Ентитетским знаком обиљежавају се цертификовани 

органски производи који испуњавају услове који су пропи-
сани Законом, осим:

1) производа из периода конверзије,
2) органских производа из члана 8. овог правилника,
3) органских производа из увоза који ће да се користе за 

прераду или у производњи органских производа.
(2) Ентитетски знак је графичка комбинација која при-

казује географски облик Републике Српске, те симболише 
оранице и пашњаке.

(3) Изглед ентитетског знака налази се у Прилогу 1. 
овог правилника и чини његов саставни дио. 

Члан 12.
У истом визуелном пољу са ентитетским знаком нала-

зи се и број кода овлашћене контролне организације, који 
садржи:

1) акроним који идентификује Републику Српску и 
Босну и Херцеговину: “БА-3-ЕКО”, у складу са међународ-
ним стандардом за ознаке земаља са два слова, ISO 3166,

2) скраћеницу за органски производ исписану великим 
словима: “ЕКО”,

3) број сачињен од три нумеричке цифре и скраћеницом 
ентитета, који издаје Министарство пољопривреде шумар-
ства и водопривреде у складу са Законом.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.3-330-3002/20
17. септембра 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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