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2. Именована обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Основна школа “Јован Дучић” Залужа-
ни, Бања Лука, у правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1815/18 Предсједница
5. јула 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1260
На основу члана 55. став 1. Закона о судовима Репу-

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
37/12, 44/15 и 100/17) и члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој 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 правде, 5.7.2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 

СУДСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем судском пословању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 9/14 и 71/17) 
у члану 16. испред ријечи: “У судовима” додаје се број 1 у 
обостраној загради.

Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
“(2) У Врховном суду Републике Српске Одјељење за 

судску праксу прикупља ставове из судских одлука и врши 
њихово систематизовање према утврђеним критеријумима.

(3) Одјељење за судску праксу може пратити праксу и 
других судова и за судије тог суда спроводити истраживања 
и редовно их обавјештавати о новостима у развоју судске 
праксе.”.

Члан 2.
У члану 17. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:
“(2) Дужности предсједника Одјељења за судску праксу 

су да:
а) руководи и организује рад Одјељења,
б) осигурава да се послови из дјелокруга Одјељења оба-

вљају благовремено,
в) заказује сједнице Одјељења и предсједава,
г) предлаже мјере за квалитетнији, ефикаснији и ажур-

нији рад Одјељења,
д) предлаже избор тема за едукацију судија, стручних 

сарадника и судијских приправника и
ђ) сарађује са одјељењима за судску праксу других су-

дова.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 3.
У члану 20. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Начин рада Одјељења за судску праксу прописаће 

се посебним Пословником о раду тог одјељења.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 08.020/020-741/18
5. јула 2018. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.

1261
На основу члана 90. став 4. Закона о туризму (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 45/17) и члана 82. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16, 57/16 и 31/18), министар трговине и туризма, 6. јула 
2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ, ИЗГЛЕДУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА 

ЕВИДЕНЦИЈЕ У ТУРИЗМУ

Члан 1.
Овим правилником разрађујu се садржај, изглед и на-

чин вођења евиденције у туризму.

Члан 2.
(1) У Евиденцију у туризму (у даљем тексту: Евиден-

ција) уписују се подаци о привредним друштвима, дру-
гим правним лицима и предузетницима који обављају ту-
ристичку дјелатност, јединици локалне самоуправе која је 
проглашена за туристичко мјесто и остали подаци који су 
прописани овим правилником.

(2) Подаци из става 1. овог члана уносе се у Евиден-
цију на основу акта Министарства трговине и туризма (у 
даљем тексту: Министарство) и на основу података које 
Министарство по службеној дужности прибави од Аген-
ције за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

(3) Подаци који се у Евиденцију уносе на основу акта 
Министарства односе се на:

1) туристичке агенције којима је издата лиценца за оба-
вљање послова организације туристичких путовања у скла-
ду са Законом,

2) туристичка мјеста.
(4) Подаци који се у Евиденцију уносе на основу пода-

така прибављених од Агенције за посредничке, информа-
тичке и финансијске услуге односе се на:

1) пружаоце ловно-туристичких услуга,
2) пружаоце услуга у туризму који укључују спортско-

рекреативне активности,
3) пружаоце туристичких услуга на селу,
4) пружаоцe услуга у осталим облицима туризма,
5) пружаоцe услуга изнајмљивања возила (рентакар),
6) туристичке организације јединица локалне само-

управе и међуопштинске туристичке организације.

Члан 3.
Подаци о туристичким агенцијама који се уносе у Еви-

денцију односе се на:
1) пословно име (фирму) туристичке агенције,
2) адресу на којој се обављају послови туристичке аген-

ције, и то на адресу сједишта, односно на адресу послов-
не јединице или издвојеног пословног простора, зависно 
од облика организовања туристичке агенције (привредно 
друштво или предузетник),

3) број и датум лиценце за обављање послова туристич-
ке агенције,

4) број и датум рјешења о упису Регистар пословних 
субјеката, односно у Регистар предузетника,

5) идентификациони код туристичке агенције,
6) престанак важења лиценце, одузимање лиценце и ре-

визију лиценце,
7) контакт информације (број телефона и факса, адреса 

електронске поште, интернет страница) туристичке агенције.

Члан 4.
Подаци о туристичким мјестима који се уносе у Еви-

денцију односе се на:
1) назив јединице локалне самоуправе која је проглаше-

на за туристичко мјесто у складу са Законом,
2) број и датум рјешења о проглашењу подручја једини-

це локалне самоуправe као туристичког мјеста,
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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,




