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(5) Опрема и уређаји који се користе у производњи ја-

ких алкохолних пића треба да се одржавају у исправном 
стању, да буду израђени од материјала који је погодан за 
одржавање чистоће (прање и дезинфекцију) и који неће не-
повољно утицати на безбједност полупроизвода и готовог 
производа.

Стручни кадар
Члан 12.

(1) Произвођач је дужан да обезбиједи стручно руко-
вођење процесом производње јаких алкохолних пића.

(2) Процесом производње може да руководи стручно 
лице, са завршеним технолошким факултетом, биотехно-
лошко-прехрамбени смјер, или хемијска технологија, или 
пољопривредним факултетом, воћарско-виноградарског 
смјера, смјера хортикултуре или одсјека за прехрамбену 
технологију, које ће бити одговорно за квалитет, безбједно-
ст и декларисање производа.

(3) Произвођач може стручно руковођење процесом 
производње да повјери привредном друштву, односно дру-
гом правном лицу које има запослено стручно лице а које 
испуњава услове из става 2. овог члана.

Испуњеност услова за регистрацију производње јаких 
алкохолних пића

Члан 13.
(1) Испуњеност услова за производњу јаких алкохолних 

пића утврђује Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство) на основу 
мишљења трочлане комисије, састављене од стручних лица 
запослених у Министарству, а на основу писменог захтјева 
правног лица или предузетника.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана прилаже се:

1) рјешење о регистрацији надлежног регистарског 
суда, односно рјешење о регистрацији предузетничке дје-
латности,

2) доказ о испуњености услова у погледу стручног кадра,
3) уговор са овлашћеном или акредитованом лабораторијом 

о редовном испитивању квалитета јаких алкохолних пића и
4) доказ о уплаћеној административној такси за изда-

вање рјешења.
(3) Ако су испуњени прописани услови, министар до-

носи рјешење о испуњености услова за производњу јаких 
алкохолних пића и упису у Регистар произвођача.

Образац захтјева
Члан 14.

(1) Образац захтјева за регистрацију производње јаких 
алкохолних пића налази се у Прилогу 1. и чини саставни 
дио овог правилника.

(2) Образац захтјева за регистрацију производње јаких 
алкохолних пића садржи податке о подносиоцу захтјева:

1) назив произвођача,
2) адресу или сједиште произвођача, телефон,
3) правни статус произвођача и
4) податке о одговорном лицу.

Ступање на снагу Правилника
Члан 15.

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

Број: 12.03.6-052-5785/16
10. августа 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 37. став 3. и члана 107. став 2. тачка г) 

Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 75/08 и 60/13) 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 и 15/16), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНИМ 
УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ 

ИЗВОЂАЧИ РАДОВА У ШУМАРСТВУ

Члан 1.
У Правилнику о минималним условима које морају да 

испуњавају извођачи радова у шумарству (“Службени гла-

ПРИЛОГ 1.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА

Назив произвођача

Адреса или сједиште, телефон

Правни статус произвођача

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме Адреса, телефон, e-mail ЈМБ

2. ПРИЛОЗИ УЗ ЗАХТЈЕВ

Документација Означити са X

1. Рјешење о регистрацији надлежног регистарског суда, односно рјешење о регистрацији предузет-
ничке дјелатности

2. Доказ о испуњености услова у погледу стручног кадра
3. Уговор са овлашћеном лабораторијом о редовном испитивању квалитета јаких алкохолних пића
4. Доказ о уплаћеној административној такси за издавање рјешења

Мјесто и датум: ________________            Потпис подносиоца захтјева
________________________
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сник Републике Српске”, бр. 33/09, 87/13 и 54/14) у члану 
13. број: “300” замјењује се бројем: “600”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-052-5910/16
17. августа 2016. године  Министар,
Бања Лука  Др Стево Мирјанић, с.р.

1211
На основу члана 43. став 5. Закона о ветеринарству у Ре-

публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 42/08 и 6/12) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И 

КРИТЕРИЈУМИМА УТРОШКА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА 
СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЈЕЊИВАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Члан 1.
У Правилнику о начину и критеријумима утрошка 

средстава фонда за сузбијање и искорјењивање заразних 
болести (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 64/14 
и 108/15) члан 4. мијења се и гласи:

“Из средстава Фонда финансирају се:
1) надокнаде штете за животиње које су убијене или за-

клане, као и предмети и сировине који су оштећени, поква-
рени или уништени приликом реализације мјера за сузбија-
ње нарочито опасних заразних болести и зооноза,

2) мјере спречавања појаве и ширења заразних болести 
и

3) едукације ветеринара практичара и инспектора, 
увођење иновативних програма заштите здравља и репро-
дукције животиња, увођење у праксу и публиковање нових 
прописа, као и нових ветеринарско-медицинских достиг-
нућа, поступака, односно метода стручног рада и образова-
ња власника животиња.”.

Члан 2.
У члану 5. у ставу 1. у тачки 3) послије ријечи: “сузбија-

ње болести” везник: “и” брише се и додаје се запета.
У тачки 4) послије ријечи: “ветеринарских услуга” тач-

ка се замјењује запетом и додају се нове т. 5. и 6, које гласе:

“5) је уписан у регистар пољопривредних газдинстава и
6) је уписан у евиденцију пчелара и пчелињака.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Комисију из става 2. овог члана именује министар 

пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тек-
сту: министар) која се састоји од надлежних инспектора, 
лица запослених у ветеринарским организацијама и слу-
жбеника јединица локалне самоуправе.”.

Члан 3.
Члан 8. мијења се и гласи:
“(1) Средствима за мјере из члана 4. тачка 2) овог пра-

вилника финансирају се:
1) минимални обим заштите животиња од заразних и 

паразитарних болести и
2) дијагностичка теренска и лабораторијска испитива-

ња (епизоотиолошка извиђања), као и патоанатомска дијаг-
ностика, када је у случају сумње потребно хитно потврдити 
болест или одбацити сумње.

(2) Намјенска средства из става 1. овог члана могу 
да остваре правна лица и предузетници (ветеринарске 
организације, ветеринарски институти, заводи и лабора-
торије) који Министарству подносе захтјев на Обрасцу 
6а, који се налази у Прилогу овог правилника, уз који 
прилажу:

1) извјештај о реализацији активности који садржи та-
беларни извјештај активности о планираним и оствареним 
резултатима,

2) финансијски извјештај, уз обавезно достављање 
доказа о утрошку дозначених средстава (копије фактура, 
фискалних рачуна, као и изјаву да одређена активност није 
финансирана из других извора) и

3) спецификацију са именима, проведеним радним вре-
меном, износом накнаде за свако лице ангажовано на реа-
лизацији активности из става 1. овог члана.

(3) Захтјев за исплату средстава из става 1. овог члана 
подноси се најкасније до 15. децембра текуће године.

(4) Министар доноси рјешење о исплати средстава за 
намјене из овог члана.”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-052-5907/16
17. августа 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Образац 6а

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886, e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:

ЈМБ:

Назив правног лица:

Адреса:

Телефон:

Факс: E-mail:

ЈИБ

Жиро 
рачун

Назив банке:




