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Члан 7.
(1) Дистрибутери који се баве прометом минералних 

ђубрива на мало морају имати у власништву или под заку-
пом продајно мјесто, које мора да има просторију за про-
дају минералних ђубрива (продајни простор) и просторију 
или посебно одвојени дио у оквиру продајног објекта за 
складиштење минералних ђубрива (складиште).

(2) Изузетно од става 1. овог члана, ако се на продајном 
мјесту, поред минералних ђубрива, држе и средства за за-
штиту биља, продајно мјесто мора имати посебну просто-
рију за складиштење минералних ђубрива у којој мора бити 
обезбијеђено да се минерална ђубрива физички одвоје од 
средстава за заштиту биља.

Члан 8.
(1) Продајно мјесто мора да:
а) буде изграђено од чврстог незапаљивог материјала,
б) има један или више улаза до којих се приступа са 

улице или другог јавног простора,
в) има под, зидове и таваницу од материјала који се лако 

чисти и одржава,
г) има осигурано природно или вјештачко освјетљење 

и провјетравање,
д) има рафове, односно палете, зависно од величине 

паковања у продајном дијелу и у складишту израђене од 
чврстог непорозног материјала који се лако одржава, за 
смјештај минералних ђубрива,

ђ) има посебну просторију за одмор и исхрану радника 
за вријеме рада, са гардеробним ормаром и

е) има санитарни чвор и посебну просторију или про-
стор у оквиру санитарног чвора за држање прибора и сред-
става за прање, чишћење и дезинфекцију.

(2) Ако се складиште налази као посебно одвојени дио 
у оквиру продајног објекта, исти може бити затвореног или 
полузатвореног типа као код промета на велико како је на-
ведено у чл. 4 и 5. овог правилника.

Члан 9.
Ако се на продајном мјесту, поред минералних ђубрива, 

продају, односно смјештају храна за животиње, сјеме, садни 
материјал и други слични производи, мора се осигурати да се 
ови производи физички одвоје од минералних ђубрива у скла-
ду са прописима који регулишу промет наведених производа.

Члан 10.
Увозници и дистрибутери минералних ђубрива нa ве-

лико  дужни су да до 31. децембра 2013. године, односно 
дистрибутери минералних ђубрива на мало, најкасније до 
31.12.2014. године, обезбиједе складишта у складу са овим 
правилником.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.01-9992/13
12. јула 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1370
На основу члана 23. став 4. Закона о шумама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАДЗОРУ НАД 
ИЗРАДОМ ШУМСКОПРИВРЕДНИХ ОСНОВА

Члан 1.
У Правилнику о надзору над израдом шумскопривред-

них основа (“Службени гласник Републике Српске”, број 
57/11) члан 5. мијења се и гласи:

“Надзор над израдом шумскопривредних основа вр-
шиће привредна друштва или друга правна лица која посје-
дују лиценцу за обављање пројектантских радова у шумар-
ству, издату од Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство).”.

Члан 2.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Привредно друштво или друго правно лице из чла-

на 5. овог правилника обезбиједиће довољан број контро-
лора, који ће свакодневно вршити контролу прикупљања 
таксационих података на терену.”.

Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
“Привредно друштво или друго правно лице из члана 5. 

овог правилника дужно је да изврши контролу поновљених 
радова и да о томе поднесе посебан извјештај.”.

Члан 4.
У члану 13. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Привредно друштво или друго правно лице из 

члана 5. овог правилника указује на све пропусте у раду и 
предлаже мјере за побољшање квалитета радова.”.

Члан 5.
У члану 16. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Привредно друштво или друго правно лице из чла-

на 5. овог правилника подноси коначан извјештај о контро-
ли теренских радова са јасном збирном оцјеном да ли ква-
литет изведених радова задовољава или не.”.

Члан 6.
У члану 18. ријечи: “став 2.” бришу се.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.02.1-9505/13
4. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1371
На основу члана 23. став 3. Закона о храни (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 49/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о -
н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ 

И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

Члан 1.
У Правилнику о садржају и начину вођења Централ-

ног регистра (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
93/09 и 10/11) у члану 2. у тачки а) ријеч: “или” замјењује 
се ријечју: “и”.

Члан 2.
У члан 4. став 2. брише се.

Члан 3.
Чл. 10, 11. и 12. бришу се.

Члан 4.
У члану 13. став 2. брише се.
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Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-9991/13
2. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

1372
На основу члана 18. став 1. Закона о образовању одра-

слих (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/09 и 
1/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), на приједлог Завода за образовање 
одраслих, министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПЛАСТЕНИЧКУ 

ПРОИЗВОДЊУ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се оспособљавање за пла-

стеничку производњу, циљ Програма, наставни садржаји, 
облик извођења, трајање Програма и начин провјере, ка-
дровски, дидактички и просторни услови за извођење Про-
грама, услови за упис, напредовање и завршетак Програма, 
начин евалуације Програма и постигнућа у учењу.

Члан 2.
Циљ овог програма је оспособљавање полазника за 

самосталан рад у пластеничкој производњи, упознавање 
полазника са основним значајем и извођењем обраде 
земљишта, упознавање повртарских култура код којих се 
плод користи у исхрани, начин њиховог гајења, као и тео-
ријски основи за примјену у производњи у заштићеним 
просторима, оспособљавање полазника за припрему за-
штићеног простора за повртарску производњу, оспособља-
вање полазника за избор и припрему земљишта и супстрата 
у повртарској производњи, као и примjену ђубрива, те схва-
тање значаја квалитетног сјемена и овладавање основним 
принципима сјетве и садње у повртарској производњи.

Члан 3.
Програм oспособљавања за пластеничку производњу са 

утврђеним циљем, обликом извођења Програма, трајањем 
Програма и начином провјере, кадровским, дидактичким и 
просторним условима за извођење Програма, условима за 
упис, напредовањем и завршетком Програма, начином ева-
луације Програма и постигнућа у учењу налази се у Прило-
гу овог програма и чини његов саставни дио.

Члан 4.
Овај програм траје укупно 170 часова, од којих 102 часа 

теоријске наставе и 68 часова практичне наставе.

Члан 5.
Током оспособљавања врши се стално праћење нивоа 

овладаности радним компетенцијама сваког полазника по-
моћу листа за праћење тока оспособљавања.

Члан 6.
Провјера савладаности Програма врши се полагањем 

испита провјере, који се организује у просторима и услови-
ма гдје се полазник оспособљавао.

Члан 7.
(1) Оцјену о стеченим компетенцијама даје испитна ко-

мисија.
(2) Комисију чине три члана који морају испуњавати 

исте услове који су предвиђени за наставнике.

Члан 8.
Испитом се провјеравају стечена теоријска знања и рад-

не компетенције.

Испит се вреднује са највише 100 бодова.

Члан 9.
Провјера стечених теоријских знања обавља се тестом 

знања, који се полаже писмено и вреднује са највише 10 
бодова.

Провјера стечених радних компетенција обавља се 
извршавањем једног стандардизованог радног задатка.

За оцјењивање радног задатка користи се посебна бо-
довна листа.

Члан 10.
(1) Радни задатак може се оцијенити са највише 90 бодова.
(2) Елементи који се вреднују код сваког радног задатка 

су:
а) уредност при раду – 10 бодова,
б) процес рада и редослијед операција – 30 бодова,
в) очекивано вријеме израде – 10 бодова и
г) параметри квалитета извршеног посла – 40 бодова.

Члан 11.
(1) Успјех на испиту провјере зависи од укупног броја 

бодова које је полазник стекао на тесту знања и извршава-
њем радног задатка.

(2) Бодови се преводе у успјех.
(3) Скала успјешности је тростепена и бодује се на сље-

дећи начин:
а) недовољно .................................................. до 51 бода,
б) добро ........................................... од 51 до 75 бодова и
в) одлично ........................................од 76 до 100 бодова.
(4) Полазник који не положи испит провјере може на-

кон додатног оспособљавања приступити поновном пола-
гању испита.

Члан 12.
Теоретску и практичну наставу може да изводи лице 

које има одговарајућу стручну спрему и звање, и то:
а) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство,
б) дипломирани инжењер пољопривреде, смјер ратар-

ско-повртарски и
в) дипломирани инжењер пољопривреде општи, смјер.

Члан 13.
(1) Теоријска настава изводи се у просторијама учио-

ничког типа.
(2) Практична настава изводи се на школској економији 

или код послодавца регистрованог за пластеничку прои-
зводњу са којим организатор има закључен уговор о реали-
зацији практичне наставе.

Члан 14.
Услови за упис у овај програм су завршена најмање 

основна школа и посједовање љекарског увјерења о здрав-
ственим и психофизичким способностима за рад.

Члан 15.
По завршетку Програма стиче се увјерење о оспо-

собљености, које има снагу јавне исправе.

Члан 16.
На крају овог програма учесници су дужни попунити 

евалуативни упитник на основу којег се врши процјена 
успјешности одржаног оспособљавања.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-9990/13
2. септембра 2013. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.




