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визију рјешења најкасније 60 дана прије истека прописаног 
рока.

(4) Ревизија рјешења из става 2. овог члана врши се под 
условима и на начин који је прописан за његово доношење.

(5) Рјешење којим се одобрава обављање дјелатности 
производње дуванских производа укида се ако произвођач 
дуванских производа:

а) престане да испуњава услове прописане овим зако-
ном и подзаконским актима донесеним на основу њега и

б) у прописаном року не поднесе захтјев за упис у Реги-
стар произвођача дуванских производа.

(6) Испуњеност минимално-техничких услова за оба-
вљање дјелатности производње дуванских производа, 
те коришћење простора који испуњава услове у вези са 
техничком опремљеношћу, заштитом на раду и заштитом и 
унапређивањем животне средине провјерава Инспекторат у 
поступку редовног инспекцијског надзора.

(7) Министар доноси правилник о минимално-
техничким условима за обављање дјелатности производње 
дуванских производа.”.

Члан 11.
У члану 25. у ставу 2. запета и ријечи: “делголд, мерил-

енд или прилеп” бришу се.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Групу Б чине цигарете са филтером паковане у твр-

до паковање, и које садрже најмање 50% дувана из домаће 
производње (вирџинија, берлеј и херцеговачки равњак), у 
чему је најмање 15% доњег брања или на њима заснова-
них сурогата домаћег поријекла (дуванска фолија и техно-
лошки обрађено ребро), а које су произведене и први пут 
стављене у промет на територији Републике.”.

Члан 12.
У члану 26. у ставу 1. у тачки б) послије ријечи: “Реги-

стар” додају се ријечи: “организатора производње и откупа 
дувана и”.

У ставу 3. послије ријечи: “произвођач дувана” и запете 
додају се ријечи: “организатор производње и откупа дува-
на”.

Члан 13.
У члану 29. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Цигарете које прелазе параметре из става 1. овог 

члана сматрају се неупотребљивим и забрањено их је ста-
вљати у промет.”.

Члан 14.
У члану 33. у тачки б) послије ријечи: “производњу” и 

запете додају се ријечи: “организацију производње и отку-
па дувана” и запета.

Т. в) и г) мијењају се и гласе:
“в) забрани обављање дјелатности производње, органи-

зације производње и откупа дувана, обраде дувана и про-
изводње дуванских производа, ако се она обавља без рје-
шења којим се одобрава обављање те дјелатности,

г) покрене поступак за укидање рјешења за обављање 
дјелатности ако произвођач дувана, организатор производ-
ње и откупа дувана, обрађивач дувана и произвођач дуван-
ских производа престане да испуњава услове прописане за 
његово доношење,”.

Члан 15.
У члану 34. у ставу 1. ријечи: “члана 4. став 4. и” за-

мјењују се ријечима: “члана 4. став 4,”, а послије ријечи: 
“члана 10. став 3.” додају се ријечи: “и члана 22. став 2.”.

Члан 16.
У члану 35. у ставу 1. тачка а) мијења се и гласи:
“а) сав произведени дуван у листу не испоручи на пре-

раду у складу са уговором закљученим са организатором 

производње и откупа дувана или обрађивачем дувана (члан 
4. став 3. тачка б),”.

Тачка д) мијења се и гласи:
“д) неовлашћено стави у промет сирови дуван у листу, 

резани или на други начин уситњен дуван (члан 9. став 2),”.
Тачка ж) мијења се и гласи:
“ж) обавља откуп дувана, а не испуњава услове за оба-

вљање дјелатности обраде и откупа дувана (члан 10. став 
6),”.

Т. ј) и к) мијењају се и гласе:
“ј) не поднесе захтјев за упис у Регистар произвођача, 

односно организатора производње и откупа дувана или 
обрађивача дувана (члан 26. став 3),

к) у прописаном року не пријави сваку промјену пода-
така уписаних у Регистар произвођача, односно организа-
тора производње и откупа дувана или обрађивача дувана 
(члан 26. став 4) и”.

Члан 17.
У члану 36. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “(члан 22)” за-

мјењују се ријечима: “(члан 22. став 1)”.
Послије тачке а) додаje се нова тачка б), која гласи:
“б) обавља производњу дуванских производа, а не 

посједује рјешење којим се одобрава обављање дјелатности 
производње дуванских производа (члан 22. став 2),”.

Досадашње т. б), в), г), д), ђ), е), ж), з) и и) постају т. в), 
г), д), ђ), е), ж), з), и) и ј).

У досадашњој тачки з), која постаје тачка и), послије 
ријечи: “цигарета” додају се запета и ријечи: “те ставља у 
промет цигарете које прелазе прописане параметре”.

Члан 18.
У члану 37. у ставу 1. у тачки а) број: “5” замјењује се 

бројем: “10”.
У тачки б) број: “3” замјењује се бројем: “7”.
Тачка в) брише се, а досадашње т. г), д) и ђ) постају т. 

в), г) и д).
У досадашњој тачки д) која постаје тачка г) број: “2” 

замјењује се бројем: “7”.

Члан 19.
Послије члана 39. додаје се нови члан 39а, који гласи:

“Члан 39а.
Правна лица, предузетници и физичка лица која оба-

вљају производњу дувана, организацију производње и от-
купа дувана, обраду дувана и производњу дуванских про-
извода, дужни су да своје пословање ускладе са одредбама 
овог закона у року од годину дана од дана његовог ступања 
на снагу.”.

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-650/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1089
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О КОМОРИ ИНЖЕЊЕРА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
Комори инжењера пољопривреде Републике Српске, који 
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је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петој 
редовној сједници, одржаној 27. јуна 2019. године, а Вијеће 
народа 4. јула 2019. године констатовало да усвојеним За-
коном о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера 
пољопривреде Републике Српске није угрожен витални на-
ционални интерес ни једног конститутивног народа у Репу-
блици Српској.

Број: 01-020-2784/19 Предсједник
8. јула 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
КОМОРИ ИНЖЕЊЕРА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о Комори инжењера пољопривреде Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
59/09) члан 3. мијења се и гласи:

“(1) Ради заступања и усклађивања заједничких инте-
реса, заштите јавног интереса и заштите интереса трећих 
лица у Комору се обавезно учлањују дипломирани ин-
жењери пољопривреде, односно агрономије свих смјерова, 
дипломирани инжењери биотехничких наука агрономског 
смјера и инжењери пољопривреде (у даљем тек сту: ин-
жењери пољопривреде), који обављају стручне и савјето-
давне послове.

(2) Стручне послове у пољопривреди могу да обављају 
инжењери пољопривреде којима је издaта лиценца.

(3) Министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим се 
прописују стручни послови из става 1. овог члана.”.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 2. послије ријечи: “чланове донато-

ре” додају се ријечи: “и друге чланове”.
Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Чланови Коморе из ст. 1. и 2. овог члана нису оба-

везни да плаћају чланарину нити трошкове уписа и изда-
вања лиценце и легитимације док имају наведени статус.”.

Члан 3.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Комора, у складу са законом, обавља сљедеће 

послове:
а) заступа и штити интересе чланова Коморе,
б) организује стручно усавршавање својих чланова,
в) издаје, обнавља и одузима одобрење за обављање 

стручних послова у области пољопривреде (у даљем тек-
сту: лиценца),

г) утврђује износ уписнине, чланарине, трошкове изда-
вања лиценце и легитимације, као и минималне и макси-
малне цијене пољопривредних услуга које пружа Комора, 
уз претходно прибављену сагласност Министарства,

д) даје своје приједлоге у припреми прописа о пољопри-
вреди,

ђ) покреће иницијативе за доношење или измјену зако-
на и других прописа из области пољопривреде,

е) даје мишљење на нацрте и приједлоге закона и друге 
прописе из области пољопривреде,

ж) издаје легитимацију члановима Коморе,
з) врши упис чланова Коморе у именик који је јавна 

књига,
и) доноси кодекс професионалне етике (у даљем тексту: 

етички кодекс),
ј) остварује сарадњу са органима јавне управе,
к) пружа стручне услуге у области пољопривредe,

л) учествује у припреми програма студијског образова-
ња и усавршавања и

љ) обавља и друге послове у складу са законом и Ста-
тутом.

(2) Послове из става 1. т. б), в) и з) овог члана Комора 
обавља као повјерена јавна овлашћења.

(3) Комора обавља и друге послове који јој се законом 
повјере као јавна овлашћења.

(4) У случају престанка јавног овлашћења датог Комо-
ри, задатке из става 1. т. б), в) и з) овог члана обавља Ми-
нистарство.”.

Члан 4.
У члану 7. у ставу 1. ријеч: “Статутом” замјењује се 

ријечима: “Правилником из члана 3. став 3. овог закона”.
У ставу 2. ријечи: “пољопривреде, шумарства и во-

допривреде (у даљем тексту: министар)” бришу се.

Члан 5.
У члану 29. у ставу 1. ријечи: “3.000 КМ до 9.000 КМ” 

замјењују се ријечима: “2.000 КМ до 6.000 КМ”.
У ставу 2. ријечи: “500 КМ до 1.500 КМ” замјењују се 

ријечима: “300 КМ до 900 КМ”.

Члан 6.
У члану 30. ријечи: “300 КМ до 900 КМ” замјењују се 

ријечима: “200 КМ до 600 КМ”.

Члан 7.
Послије члана 33. додаје се нови члан 33а, који гласи:

“Члан 33а.
Министар у року од шест мјесеци од ступања на снагу 

овог закона доноси Правилник о стручним пословима које 
обављају инжењери пољопривреде (члан 3. став 2).”.

Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-651/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1090
На основу члана 70. став 1. тачка 2, члана 110. став 2. 

Устава Републике Српске и члана 182. и члана 186. став 3. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народ-
на скупштина Републике Српске, на Петој редовној сједни-
ци, одржаној 27. јуна 2019. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОДЛУКУ
Члан 1.

У поступку доношења Закона о измјенама и допунама 
Закона о порезу на добит утврђено је да одредба члана 8. 
има општи интерес за Републику Српску.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-643/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1091
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, члана 182. и члана 187. ст. 1. и 2. Пословника На-
родне скупштине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина 




