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III – ɤɥɚɫɚ ɞɭɜɚɧɚ
ɉɈɄȺɁȺɌȿȴɂ ɄȼȺɅɂɌȿɌȺ
Ȼɪɚʃɟ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɥɢɫɬɚ
Ɍɤɢɜɨ
ɋɚɞɪɠɚʁɧɨɫɬ
Ȼɨʁɚ
Ƚɪɟɲɤɟ ɢ ɨɲɬɟʄɟʃɚ

IV – ɤɥɚɫɚ ɞɭɜɚɧɚ
ɉɈɄȺɁȺɌȿȴɂ ɄȼȺɅɂɌȿɌȺ
Ȼɪɚʃɟ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɥɢɫɬɚ
Ɍɤɢɜɨ
ɋɚɞɪɠɚʁɧɨɫɬ
Ȼɨʁɚ
Ƚɪɟɲɤɟ ɢ ɨɲɬɟʄɟʃɚ
V – ɤɥɚɫɚ ɞɭɜɚɧɚ
ɉɈɄȺɁȺɌȿȴɂ ɄȼȺɅɂɌȿɌȺ
Ȼɪɚʃɟ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɥɢɫɬɚ
Ɍɤɢɜɨ

ɋɚɞɪɠɚʁɧɨɫɬ
Ȼɨʁɚ
Ƚɪɟɲɤɟ ɢ ɨɲɬɟʄɟʃɚ
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ɋȼɈȳɋɌȼȺ ɅɂɋɌȺ
ɇɚɬɩɨɞɛɢɪ, ɞɨʃɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬ, ɜɢɫɨɤɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬ, ɝɨɪʃɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬ.
ȼɟʄɢ ɨɞ 20 cm.
Ɇɚʃɟ ʃɟɠɧɚ ɢ ɟɥɚɫɬɢɱɧɚ.
Ɇɚʃɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚɧ.
Ʌɢɦɭɧɚɫɬɨɠɭɬɚ, ɧɚɪɚɧʇɚɫɬɚ, ɰɪɜɟɧɚ, ɫɜɢʁɟɬɥɨɰɪɜɟɧɚ ɢ ɦɚʃɟ ɢɡʁɟɞɧɚɱɟɧɚ.
Ɂɚ ɧɚɬɩɨɞɛɢɪ, ɞɨʃɟ ɫɪɟɞʃɟ ɢ ɜɢɫɨɤɟ ɫɪɟɞʃɟ ɥɢɫɬɨɜɟ ɫɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɨɲɬɟʄɟʃɚ,
ɩɨɞɝɨɪʁɟɥɨɫɬ ɢ ɩɪɟɝɨɪʁɟɥɨɫɬ ɞɨ 10%.
Ɂɚ ɞɪɭɝɟ ɢɧɫɟɪɰɢʁɟ ɫɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɚɧɨɦɚɥɢʁɟ ɢ ɨɲɬɟʄɟʃɚ, ɩɪɟɡɪɟɥɨɫɬ ɢ ɦɚɥɚ ɡɟɥɟɧɤɚɜɨɫɬ ɞɨ
20%.
ɋȼɈȳɋɌȼȺ ɅɂɋɌȺ
Ⱦɨʃɢ ɫɪɟɞʃɢ, ɩɪɚɜɢ ɫɪɟɞʃɢ ɢ ɝɨɪʃɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬɨɜɢ.
Ⱦɨʃɢ ɫɪɟɞʃɢ, ɜɢɫɨɤɢ ɫɪɟɞʃɢ ɢ ɝɨɪʃɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬɨɜɢ ɜɟʄɢ ɨɞ 20 cm.
Ɇɚʃɟ ʃɟɠɧɚ ɢ ɟɥɚɫɬɢɱɧɚ.
ɇɟɫɚɞɪɠɚʁɚɧ.
Ʌɢɦɭɧɚɫɬɨɠɭɬɚ, ɧɚɪɚɧʇɚɫɬɚ, ɫɜɢʁɟɬɥɨɰɪɜɟɧɚ ɞɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɰɪɜɟɧɚ, ɧɟɢɡʁɟɞɧɚɱɟɧɚ.
Ɂɚ ɧɚɬɩɨɞɛɢɪ, ɞɨʃɟ ɫɪɟɞʃɟ ɢ ɜɢɫɨɤɟ ɫɪɟɞʃɟ ɥɢɫɬɨɜɟ ɫɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɚɧɨɦɚɥɢʁɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ
ɨɲɬɟʄɟʃɚ, ɩɨɞɝɨɪjɟɥɨɫɬ ɢ ɩɪɟɝɨɪjɟɥɨɫɬ, ɬɪɢɩɫ ɢ ɡɟɥɟɧɚ ɦɪɟɠɚ ɞɨ 10%.
Ɂɚ ɞɪɭɝɟ ɢɧɫɟɪɰɢʁɟ ɫɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɚɧɨɦɚɥɢʁɟ ɢ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɞɨ 30%.
ɋȼɈȳɋɌȼȺ ɅɂɋɌȺ
ɋɜɟ ɢɧɫɟɪɰɢʁɟ (ɫɜɚ ɛɪɚʃɚ).
ɉɨɞɛɢɪ, ɧɚɬɩɨɞɛɢɪ, ɞɨʃɢ ɫɪɟɞʃɢ, ɜɢɫɨɤɢ ɫɪɟɞʃɢ ɢ ɝɨɪʃɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬɨɜɢ ɜɟʄɢ ɨɞ 20 cm.
ɉɨɞɜɪɯ ɢ ɜɪɲɚɤ ɜɟʄɢ ɨɞ 16cm.
ɇɚɬɩɨɞɛɢɪ – ɬɚɧɤɨ, ɩɨɫɧɨ.
Ⱦɨʃɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬ, ɩɪɚɜɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬ, ɝɨɪʃɢ ɫɪɟɞʃɢ ɥɢɫɬ ɢ ɩɨɞɨɜɪɲɚɤ – ɝɪɭɛɨ, ɩɭɧɨ,
ɫɚɞɪɠɚʁɧɨ.
Ɉɜɪɲɚɤ – ɫɜɟ ɨɫɨɛɢɧɟ ɬɤɢɜɚ.
ɇɟɫɚɞɪɠɚʁɚɧ.
ɋɜɟ ɧɢʁɚɧɫɟ ɫɜɢɯ ɛɨʁɚ.
Ɇɟɯɚɧɢɱɤɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɞɨ 60%.
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На основу члана 10. став 6. Закона о дувану (“Службени гласник Републике Српске”, број 72/12) и члана 82. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 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

П РА В И Л Н И К
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОБРАДЕ ДУВАНА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које обрађивач
дувана мора испуњавати да би се бавио откупом и обрадом
сировог дувана, вођење евиденције и извјештаји обрађивача дувана.
Члан 2.
Обрада дувана је припрема (класирање, паковање, обиљежавање) и индустријска ферментација и дозријевање
дувана, као и друге радње у технолошком поступку прераде и паковања дувана.
II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ОТКУПА И ОБРАДЕ ДУВАНА
Члан 3.
За обављање дјелатности откупа и обраде дувана обрађивач дувана треба да испуњава сљедеће услове:
а) да располаже простором за смјештај и чување дувана,
б) да располаже простором за обраду дувана,
в) да располаже одговарајућом технолошком опремом,
г) да обезбиједи лабораторијске анализе дувана,

д) да располаже одговарајућим стручним кадром и
ђ) да са произвођачем дувана закључи писани уговор о
производњи и испоруци дувана.
Члан 4.
(1) Простор за обраду дувана је јединствена техничка и
технолошка цјелина која садржи:
а) складиште за откупљени дуван - простор за одлагање откупљеног дувана у количини довољној за несметани
прихват откупљеног дувана, те за његово разврставање и
одлагање ради даљих поступака у обради,
б) складиште за припрему дувана - намијењено је за
складиштење дувана у складу са захтјевима система који
обрађивач дувана користи за припреме дувана за финалну
обраду, у количини довољној за несметано одвијање
финалне обраде дувана,
в) опрему у линији за обраду дувана,
г) складиште репроматеријала - простор намијењен складиштењу количина репроматеријала довољних за несметано
одвијање обраде дувана, које мора да задовољи услове за
складиштење картонске амбалаже и хемијских препарата,
д) опрему и простор за надзор квалитета - лабораторија за анализу,
ђ) складиште готове робе - простор за чување готових
производа обраде дувана у разним облицима паковања;
складиште мора бити прилагођено за фумигацију готових
производа и
е) енергетско постројење.
(2) Опрема у линији за обраду дувана састоји се од
дијелова за:
а) мијешање (блендирање) и пребирање (сортирање)
листа дувана,
б) ижиљавање (стрипсирање) или кабоширање за херцеговачки равњак,
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в) индустријску ферментацију и кондиционирање ижиљеног дувана (redryer),
г) паковање ижиљеног дувана и
д) сушење и паковање издвојене лисне нерватуре
(ребра).
Члан 5.
Опрема за мијешање (блендирање) и пребирање (сортирање) листа састоји се од:
а) столова за мијешање,
б) столова за пребирање,
в) уређаја за праћење протока дувана и
г) опреме за обеспрашивање и кондиционирање дувана.
Члан 6.
Опрема за ижиљавање дувана (стрипсирање) састоји се
од:
а) дозирне трачне ваге,
б) цилиндра за кондиционирање,
в) уређаја за правилно распоређивање дувана,
г) линије за ижиљавање,
д) линије за издвајање дијелова плојке (стрипса), класификатора и
ђ) система сита за издвајање ситњавине.
Члан 7.
Опрема за индустријску ферментацију и кондиционирање ижиљеног дувана састоји се од:
а) уређаја за правилно распоређивање дувана,
б) тунела за досушивање и кондиционирање дувана
(redryer) и
в) инструмената за мјерење влаге и температурних
режима током индустријске ферментације.
Члан 8.
Опрема за паковање ижиљеног дувана састоји се од:
а) пресе и
б) контролне ваге.
Члан 9.
Опрема за сушење и паковање издвојене лисне нерватуре (ребра) и ситњавине састоји се од линије са уређајима
за сушење, просијавање и пресовање ребра и дуванске ситњавине.
Члан 10.
Опрема за обраду дувана мора осигурати да се приликом ижиљавања дувана постиже оптимални квалитет
структуре стрипса по величини, примјерене чистоће и са
удјелом фракција на ситу мањих од 0,5 mm највише од
1,5% (дуванска прашина).
Члан 11.
У склопу енергетских постројења, обрађивач дувана
треба обезбиједити дистрибуцију водене паре и компресованог зрака.
Члан 12.
За вођење поступка обраде дувана, те надзор над квалитетом обрађеног дувана, обрађивач дувана дужан је да
обезбиједи стручно руковођење процесом производње и
обраде дувана у складу са чланом 13. Закона о дувану (у
даљем тексту: Закон).
Члан 13.
За надзор над квалитетом производа обрађивач дувана
треба располагати простором и опремом за тестирање и
обављање анализа, и то:
а) дуван у листу, одређивање величине стрипса, на
начин који је прописан BAS ISO стандардом 12194,
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б) ижиљени дуван, одређивање садржаја остатака ребара, на начин који је прописан BAS ISO стандардом 12195 и
в) влаге и температуре у стрипсу, ребру и ситњавини.
Члан 14.
(1) Обрађивач дувана дужан је да изврши упис у Регистар обрађивача дувана 15 дана након добијања рјешења
којим се одобрава обављање дјелатности обраде дувана.
(2) Начин уписа у Регистар обрађивача дувана прописан је у складу са чланом 26. Закона.
III - ВРИЈЕМЕ ОТКУПА ДУВАНА
Члан 15.
(1) Откуп дувана типа вирџинија почиње средином
августа и траје све до 15. новембра текуће године.
(2) Откуп дувана типа берлеј почиње почетком новембра и траје све до 31. јануара наредне године.
(3) Откуп дувана типа херцеговачки равњак почине
почетком децембра и траје до 31. јануара наредне године.
(4) Обрађивачи дувана могу, уколико се укаже потреба,
почети откуп и прије рока који је наведен у овом правилнику.
Члан 16.
Обрађивач дувана дужан је да у вријеме откупа дувана
од произвођача дувана са којим је склопио уговор о производњи и испоруци откупи све количине произведеног
дувана.
IV - МЈЕРИЛА ЗА ПРОЦЈЕНУ КВАЛИТЕТА
СИРОВОГ ДУВАНА
Члан 17.
(1) Количина и квалитет сировог дувана у листу процјењује се на лицу мјеста, приликом преузимања сировог
дувана од стране лица или комисије задужене за вршење
процјене.
(2) Мјерила за процјену квалитета и класа сировог
дувана прописана су у складу са чланом 7. Закона.
Члан 18.
(1) Обрађивач дувана непосредно пред почетак откупа
формира комисију од три члана, која врши процјену узорака количина и класа сировог дувана.
(2) Комисија из става 1. овог члана када одреди класе
сировог дувана, исте печати и ставља на огласну таблу на
линији за откуп сировог дувана, како би произвођачи дувана имали увид у класе сировог дувана за текућу годину.
Члан 19.
(1) Комисија из члана 18. став 1. овог правилника има
три члана, коју чини најмање један дипломирани инжењер
пољопривреде, са најмање три године искуства на пословима производње, обраде или откупа дувана.
(2) Комисију за процјену узорака дувана именује одговорно лице код обрађивача дувана.
(3) Два или више обрађивача дувана могу заједнички
формирати комисију за процјену узорака класа дувана,
уколико им се за то укаже потреба.
Члан 20.
(1) Процјену количине и квалитета сировог дувана у
листу врши обрађивач дувана са којим је закључен уговор
о производњи и испоруци сировог дувана у листу.
(2) Процјену врши лице које је обрађивач дувана запослио за стручно руковођење процесом производње и обраде дувана.
(3) О извршеној процјени количине и квалитета дувана
обрађивач дувана из става 1. овог члана издаје потврду
произвођачу дувана.
(4) Потврда из става 3. овог члана служи као доказно
средство само у случају када је произвођач дувана сагласан
са процјеном.
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Члан 21.
(1) Обрађивач дувана, након извршене цјелокупне процјене количине и квалитета дувана, издаје произвођачу
дувана потврду о откупљеним количинама и квалитету
(класама) дувана.
(2) Обрађивач дувана дужан је за сваког произвођача
дувана одвојено водити евиденцију о откупљеним количинама дувана са назначеним класама и сортама дувана и
чувати их пет година.
(3) Форма и елементи које садржи потврда из става 1.
овог члана саставни су дио Правилника о садржају и начину вођења регистара и евиденција у вези са производњом
и обрадом дувана и дуванских производа.
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На основу члана 30. став 5. и члана 55. став 4. Закона о
средствима за заштиту биља (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 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

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБРАСЦУ И
САДРЖАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС, САДРЖАЈУ
РЕГИСТРА ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА И
РЕГИСТРА ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА

V - ЕВИДЕНЦИЈЕ ОТКУПА
Члан 22.
(1) Обрађивач дувана дужан је за сваког произвођача
дувана одвојено, од дана почетка откупа, водити евиденцију откупљеног дувана по класама, сортама дувана и укупној количини.
(2) Обрађивач дувана дужан је да у року од 15 дана од
дана завршеног откупа дувана поднесе извјештај Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (у даљем тексту: Министарство) о количини,
класама и сортама откупљеног дувана.

Члан 1.
У Правилнику о обрасцу и садржају захтјева за упис,
садржају Регистра дистрибутера и увозника и Регистра
пружалаца услуга (“Службени гласник Републике Српске”,
број 106/11) послије члана 10. додаје се нови члан 10а.,
који гласи:

Члан 23.
Обрађивач дувана дужан је да у року од 15 дана од дана
завршеног откупа достави Министарству извјештај о уговореним а неиспорученим количинама дувана, осим ако је
неиспоручивање посљедица елементарне непогоде (поплава, лед, град или рани мраз).

Члан 2.
Послије члана 18. додаје се нови члан 18а., који гласи:

Члан 24.
Обрађивач дувана дужан је да води одвојене складишне и друге евиденције о количини произведеног дувана
из властите производње, односно преузетог дувана из уговорене производње.
Члан 25.
Обрађивач дувана дужан је да води одвојене евиденције о необрађеним и обрађеним количинама дувана, за сваку календарску годину посебно.
Члан 26.
Обрађивач дувана дужан је да обавијести Министарство о подацима који садрже евиденције из чл. 22, 23, 24. и
25. овог правилника, на начин и за период који од њих
затражи Министарство.
Члан 27.
(1) Обрађивач дувана дужан је да извјештаје и евиденције из чл. 22, 23, 24. и 25. овог правилника чува пет година.
(2) Форма и елементи које садрже евиденције из чл. 22,
23, 24. и 25. саставни су дио Правилника о садржају и
начину вођења регистара и евиденција у вези са производњом и обрадом дувана и дуванских производа, у складу са
чланом 27. став 3. Закона.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Обрађивачи дувана обавезни су да ускладе своје пословање са одредбама овог правилника у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-4871/13
30. априла 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

“Члан 10а.
Испуњеност услова из чл. 7, 8, 9. и 10. Правилника
утврђује Комисија коју именује министар.”.

“Члан 18а.
Испуњеност услова из чл. 17. и 18. Правилника утврђује Комисија коју именује министар.”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-4968/13
30. априла 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 81. Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/12) и
члана 18. став 1. Правилника о сталним судским тумачима
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/05, 32/07
и 36/12), на лични захтјев Љиљане Бошковић, министар
правде д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ СУДСКОГ ТУМАЧА

1. Љиљана (Митра) Бошковић из Добоја, Ул. кнеза
Лазара 3Л/23, разрјешава се дужности сталног судског
тумача за енглески језик, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ће се објавити у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 08.020/704-41/13
24. априла 2013. године
Бања Лука

Министар,
Горана Златковић, с.р.
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На основу члана 35. став 5. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике
Српске”, број 14/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и

