8.9.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Уписати укупну оцјену: задовољава или не задовољава
УКУПНА ОЦЈЕНА
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________

Потпис:
____________
____________
____________
____________
____________
ПРИЛОГ 4.
___________________________________
(назив овлашћене стручне организације)
Број: __________________
Датум: ________________
На основу члана 14. Правилника о обуци и програму обуке за
руковање ватреним оружјем (“Службени гласник Републике Српске”, број _________ ), издаје се:
УВЈЕРЕЊЕ
О ПОХАЂАЊУ ОБУКЕ И ОБУЧЕНОСТИ ЗА
РУКОВАЊЕ ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ КАТЕГОРИЈЕ Б
______________________________________
_____________
(ЈМБ)
(име и презиме лица које је похађало обуку)
_______________________________________
(датум, мјесто и држава рођења)
_________________________________________
(мјесто пребивалишта и адреса становања)
_______________________________________
(број идентификационог документа, издат од)
је у цјелини похађао-ла обуку и успјешно завршио-ла испит провјере знања из теоретског и практичног дијела обуке за руковање
ватреним оружјем категорије Б сљедеће врсте:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(назив ватреног оружја)
(М. П.)
__________________________ __________________________
(мјесто и датум издавања)
(овлашћено лице)
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На основу члана 22. став 3. Закона о органској 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 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О САДРЖИНИ, ОБРАСЦУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА
ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржина, образац и
начин вођења евиденције коју води овлашћена контролна
организација, као и садржина и образац збирне евиденције.
Члан 2.
(1) Евиденција коју води овлашћена контролна организација садржи податке о:
1) називу, сједишту, пореском идентификационом броју
(ПИБ), броју кода овлашћене контролне организације,
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2) евиденционом броју, броју пољопривредног газдинства (БПГ) и пореском идентификационом броју (ПИБ)
произвођача, као и броју уговора о вршењу контроле и сертификације,
3) имену и адреси, односно пословном имену и сједишту произвођача, као и податке о лицу одговорном за
органску производњу (име и контакт телефон),
4) адреси јединице за органску производњу (мјесто
производње), као и катастарској општини и броју катастарске парцеле,
5) датуму почетка периода конверзије,
6) броју кода свих контролних организација код којих
је органски произвођач био регистрован послије укључивања у органску производњу (претходне контролне организације),
7) обрадивим површинама под органском производњом,
8) подручју са ког су сакупљене дивље биљне и животињске врсте из природних станишта, у складу са прописом којим се уређује сакупљање и коришћење дивљих
биљака и животиња,
9) врсти, раси и броју животиња на пољопривредном
газдинству,
10) издатим сертификатима и потврдама,
11) производњи репродуктивног материјала,
12) врсти дјелатности (производња, прерада, увоз,
извоз),
13) врсти производње (биљна, сточарска, сјеменска, сакупљање плодова из природе),
14) површинама под пашњаком, односно ливадом,
15) биљној врсти и сорти,
16) врсти, називу, количини и вриједности производа,
17) процијењеној производњи,
18) години конверзије,
19) серијском броју издатих ознака за обиљежавање,
20) извозу (врста, назив, количина и вриједност извезеног производа, земља у коју се производ извози),
21) увозу (врста, назив, количина и вриједност увезеног производа, назив произвођача, земља поријекла, број
сертификата),
22) произвођачима кооперантима, у случају да произвођач са трећим лицем закључи уговор о обављању одређених послова у вези са органском производњом,
23) напомене.
(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у електронском облику на обрасцу евиденције, коју води овлашћена контролна организација, који се налази у Прилогу 2.
овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 3.
(1) У евиденцију из члана 2. став 1. овог правилника
овлашћена контролна организација уписује и сваку промјену података.
(2) Подаци о произвођачу бришу се из евиденције из
члана 2. став 1. овог правилника у сљедећим случајевима:
1) на захтјев произвођача, у случају да произвођач престане да се бави органском производњом или мијења контролну организацију,
2) у случају када произвођач и овлашћена контролна
организација раскину уговор о вршењу контроле и сертификације.
Члан 4.
(1) Овлашћена контролна организација Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде сваке године,
најкасније до 31. јануара текуће године, за претходну годи-
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ну доставља годишњи извјештај о органској производњи,
који садржи податке из евиденције из члана 2. став 1. овог
правилника, у складу са законом којим се уређује органска
производња.
(2) На основу података из годишњих извјештаја, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у
складу са законом којим се уређује органска производња,
води збирну евиденцију о органској производњи, која садржи све податке из евиденције из члана 2. став 1. овог правилника.
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(3) Збирна евиденција из става 1. овог члана води се на
обрасцу збирне евиденције, који је се налази у Прилогу 2.
овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-052-6212/16
31. августа 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
ПРИЛОГ 1.

ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈУ ВОДИ
ОВЛАШЋЕНА КОНТРОЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Назив овлашћене
контролне организације ______________________________________
Сједиште ___________________________________________________
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ

ПИБ/ЈИБ _________________
Број кода _____________

Евиденциони број
произвођача

Број кода свих претходних
контролних организација

Име и презиме / назив
произвођача

Одговорно лице за органску
производњу

Адреса/сједиште
произвођача
Мјесто

Број телефона

БПГ

ПИБ/ЈИБ

Врста производње
Биљна

Сточарска

Сјеменска / садног
материјала

Сакупљање плодова из
природе

Производња

□

□

□

□

Прерада

□

□

□

□

Увоз

□

□

□

□

Извоз

□

□

□

□

Врста дјелатности

Датум почетка периода
конверзије

Број уговора
Мјесто производње
Укупна обрадива површина
(ha)
Редни
број

Биљна врста

Пашњак/ливада (ha)

Сорта

Катастарска
општина

Бр. кат.
парцеле

Површина
(ha)

Врста производа

Процијењ.
производња

Година
конверз.

Серијски бр.
издате ознаке

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Животињска
врста

Раса

Број животиња /
пчелињих друштава

Врста производа

Процијењ.
производња

Година
конверзије

Серијски бр.
издате ознаке за
обиљеж.

8.9.2016.
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9.
10.
Напомена:
ПЕРИОД КОНВЕРЗИЈЕ
ОРГАНСКИ СТАТУС
Мјесто производње /
подручје сакупљања
Пашњак/ливада (ha)

Број уговора
Укупна обрадива површина (ha)
Редни
број

Биљна
врста

Сорта

Катаст.
опш.

Бр. кат.
парцеле

Обрадива Подручје
повр. (ha) сакуп. (ha)

Врста
произ.

Назив
произ.

Кол.

Вриједност
произ.
(КМ)

Серијски
бр. издате
ознаке

Вриједност
произв. (КМ)

Серијски
бр. издате
ознаке

Број
серт.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Редни
број

Животињска
врста

Раса

Број животиња /
пчелињих
друштава

Врста
производа

Назив
производа

Количина

Број
сертификата

1
2
3
4
5
6
7
8
Напомена:
ИЗВОЗ
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Напомена:

Врста извезеног
производа

Назив извезеног
производа

Количина

Вриједност
производа (КМ)

Земља у коју се
производ извози

Вриједност
произв. (КМ)

Назив
произвођача
сертификованог
производа

Земља
поријекла

Број сертификата

УВОЗ
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Напомена:

Врста
увезеног
производа

Назив увезеног
производа

Кол.

Број
сертиф.

Број и датум
издавања потврде

12
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ПРИЛОГ 2.

ОБРАЗАЦ ЗБИРНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Збирна евиденција о закљученим уговорима
Евиден- Име и
Ред- циони презиме
/ назив Адре- Телени
број
проса
фон
број произво- извођађача
ча

Број
уговора

Врста
производа

Обрадива
површина
(ha)

Пашњак/
ливада
(ha)

Врста
животиње

СеБрој
ријски
ПроОвлаживобр.
Година издатих
шћена
тиња у цијењена
конверперио- проиозна- контролзије
на оргаду кон- зводња
ка за
верзије
обиље- низација
жавање

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирна евиденција о издатим сертификатима
ЕвиИме и
денОбраПаРед- циони презиме
Број Врста дива шњак/ Врста
/
назив
АдреТелени
број
уго- про- поврлиживопроса
фон вора
број про- извођаизвода шина вада
тиње
изво(ha)
(ha)
ча
ђача

Број
сертифик.
животиња

Назив
про- Кол.
изв.

Број
сертиф.

Вриједн.
произв.
(КМ)

Серијски Овлабр.
шћ.
издате конозна- трол.
ке за
оргаобиље- низ.
жав.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Збирна евиденција о увезеним и извезеним производима
ЕвиденРед- циони
број
ни
проброј извођача
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име и
презиме
/ назив
произвођача

Врста
Назив
увезеног/ увезеног/
Адре- Теле- извезеног
Кол.
са
фон произво- извезеног
производа
да

Назив
произвођача
сертификов.
производа

Земља
Број и
Земља у коју
датум Вриједпосе
Број
ност
ријекла про- серти- издапровања
производ фиката
извода
потвризвода изво(КМ)
де
зи

Овлашћена
контролна
организ.

8.9.2016.
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На основу члана 17. став 3. Закона о органској 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 и 15/16), министар пољопривреде, шумарства
и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
O УСЛОВИМА ЗА РАД КОНТРОЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ У ПОСТУПКУ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

ГЛАВА I
КОНТРОЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за кадровску,
просторну и техничку оспособљеност које је обавезна да
испуни контролна организација за вршење послова контроле и цертификације у органској производњи, начин вршења контроле и мјере које се одређују у случају утврђених
неправилности у начину обављања производње органских
производа.
Члан 2.
Контролна организација за вршење послова контроле
и цертификације у органској производњи (у даљем тексту:
контролна организација) дужна је да испуњава сљедеће
услове:
1) да је уписана у Регистар пословних субјеката,
2) да је акредитована код надлежног акредитационог
тијела,
3) да има успостављену процедуру у складу са стандардима контроле, која садржи детаљан опис контролних
мјера, превентивних мјера и корективних мјера које се предузимају приликом контроле,
4) да има одговарајућу канцеларијску опрему и опрему
за телекомуникације са интернет конекцијом, неопходну за
обављање послова контроле и цертификације у органској
производњи и
5) да има ангажована најмање два лица са високом
стручном спремом биотехничке струке, који имају искуство у обављању послова контроле и цертификације у органској производњи и завршене обуке из области органске
производње да би се обезбиједило да се поступак контроле
спроводи одвојено од поступка цертификације.
Члан 3.
(1) Контролна организација подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство) захтјев за утврђивање испуњености услова
за обављање послова контроле и цертификације у органској
производњи, односно захтјев за обнављање овлашћења за
обављање послова контроле и цертификације у органској
производњи најкасније до 30. јуна текуће године за наредну
годину, а у складу са Законом о органској производњи (у
даљем тексту: Закон).
(2) Уз захтјев за утврђивање испуњености услова за
обављање послова контроле и цертификације у органској
производњи, контролна организација прилаже:
1) доказ о упису у Регистар пословних субјеката,
2) акт о акредитацији,
3) акт о организацији и опису и начину вршења послова
контроле и цертификације у органској производњи,
4) доказ о успостављеној процедури контроле која
садржи детаљан опис контролних мјера, мјера предострожности и корективних мјера које се предузимају приликом
контроле,
5) доказ о посједовању канцеларијске опреме и опреме
за телекомуникације са интернет конекцијом, неопходне за
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обављање послова контроле и цертификације у органској
производњи,
6) податке о запосленима (име и презиме, стручна спрема, радно искуство, стручно усавршавање, односно обуке
из области органске производње, поступак и начин одабира
кадрова, поступак за именовање и рад стручних комисија),
7) интерни акт о заштити података до којих се долази
у поступку обављања послова контроле и цертификације,
8) уговоре које контролна организација закључи са
трећим лицима у вези са обављањем послова контроле и
цертификације у органској производњи, као и уговоре са
кооперантима контролисаних произвођача,
9) формуларе докумената које издаје контролна организација у поступку контроле и цертификације,
10) изјаву одговорног лица о непостојању сукоба интереса у вези са обављањем послова контроле и цертификације у органској производњи и
11) другу документацију ако Министарство утврди да
за то постоји потреба.
(3) Уз захтјев за обнављање овлашћења за обављање
послова контроле и цертификације у органској производњи, контролна организација прилаже:
1) годишњи извјештај о извршеној стручној контроли и
цертификацији и рјешавањима по приговорима и споровима из претходне године,
2) извјештај о насталим промјенама у организацији
овлашћене контролне организације у току претходне године и
3) другу документацију, ако је то потребно.
ГЛАВА II
НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ
Члан 4.
Контрола у органској производњи врши се на начин
којим се обезбјеђују објективност, непристрасност, одсуство сукоба интереса, ефикасност, професионалност,
досљедност, квалитет, и то:
1) у свим фазама органске производње,
2) за све органске производе,
3) примјеном одговарајућег начина контроле и
4) на основу документоване процедуре.
Члан 5.
(1) Контрола почиње од тренутка укључивања произвођача у органску производњу, односно од тренутка када произвођач са овлашћеном контролном организацијом закључи уговор о вршењу контроле и цертификације у органској
производњи.
(2) Уговор о вршењу контроле и цертификације у органској производњи садржи податке о: уговорним странама,
врсти органске производње, посједовном листу и броју и
површини катастарске парцеле на којој се обавља органска
производња и катастарској општини, правима и обавезама
уговорних страна, условима и начину остваривања права за
издавање цертификата и начину заштите у случају неизвршавања уговорних обавеза.
(3) Успостављени систем контроле треба да омогући
сљедивост сваког производа у свим фазама производње,
прераде и промета у складу са прописима који уређују ову
област, а да би се гарантовало да је органски производ произведен или увезен у складу са Законом.
Члан 6.
(1) Контролна организација прије вршења контроле доноси план активности, одређује лице које врши контролу
(у даљем тексту: контролор) и обезбјеђује радну документацију.
(2) У поступку вршења контроле није дозвољено да
исти контролор врши контролу једног произвођача дуже од
три године заредом.

