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На основу члана 11. став 2. Закона о минералним ђубривима (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/12) 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 НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА О
ПРОИЗВЕДЕНИМ, УВЕЗЕНИМ И У ПРОМЕТ
СТАВЉЕНИМ МИНЕРАЛНИМ ЂУБРИВИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин достављања
података о произведеним, увезеним и у промет стављеним
минералним ђубривима, као и образац извјештаја за достављање тих података.
Члан 2.
(1) Произвођач, односно увозник и дистрибутер минералних ђубрива доставља Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Mинистарство) податке о произведеним, односно увезеним и у промет стављеним минералним ђубривима у виду извјештаја.

(2) Извјештај произвођача, односно увозника минералних ђубрива из става 1. овог члана садржи: назив, сједиште
и адресу произвођача, односно увозника, име и презиме,
контакт - телефон и електронску адресу одговорног лица,
годину за коју се извјештај доставља, називе и количине
минералног ђубрива које је произвео, односно увезао, као и
количине тих ђубрива које је наведени продао, изражене у
килограмима, као и датум достављања извјештаја и потпис
одговорног лица.
(3) Извјештај дистрибутера минералних ђубрива из става 1. овог члана нарочито садржи: назив, сједиште и адресу
дистрибутера, име и презиме, контакт - телефон и електронску адресу одговорног лица, годину за коју се извјештај доставља, називе и количине минералних ђубрива које
је ставио у промет (продао) изражене у килограмима, датум
достављања извјештаја и потпис одговорног лица.
(4) Извјештај из ст. 2. и 3. овог члана доставља се у
електронској форми на Обрасцу број 1, који се налази у
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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ПРИЛОГ
Образац број 1

Извјештај о произведеним, односно увезеним и у промет стављеним количинама минералних ђубрива

Ред. бр.

Година за коју се извјештај доставља
Назив произвођача/увозника/
дистрибутера
Сједиште
Продајно мјесто
Телефон, телефакс
Е-mаil
Име и презиме лица одговорног
за производњу/увоз/ промет минералног ђубрива
Назив минералног
ђубрива

Назив произвођача
минералног
ђубрива

1.

2.

3.

Количина
увезепроизведеног Количина
минералног
минералног ногђубрива(t)
ђубрива (t)
4.

5.

Количина
набављеног
минералног
ђубрива (t)*
6.

* Колону 6 попуњавају дистрибутери минералног ђубрива (на велико и мало).

Количина продатог ђубрива
(t) (стављеног
у промет на
велико другим
субјектима)
7.

Количина
продатог
ђубрива (t)
(стављеног
у промет на
мало)
8.

Преостале
залихе (t)
9.

