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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.
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Члан 7.
(1) Ради вршења прве контроле, произвођач контролној
организацији доставља потписану писмену изјаву са подацима о:
1) производним јединицама, односно дјелатности коју
обавља,
2) практичним мјерама које планира да предузме на нивоу производне јединице, односно дјелатности коју обавља
да би се обезбиједило поштовање правила органске производње и
3) превентивним мјерама за смањење ризика од загађења конвенционалним производима или супстанцама
чија употреба у органској производњи није дозвољена и
мјерама чишћења које предузима у просторијама за складиштење и у оквиру цијелог ланца производње.
(2) Писменом изјавом из става 1. овог члана произвођач
гарантује да се:
1) процес производње и промета обавља у складу са
правилима органске производње и
2) у случају утврђених неправилности примјењују
одређене мјере у циљу усклађивања производње са прописаним правилима, односно у писаној форми обавјештавају
купци да би се обезбиједило да ознаке које упућују на органску производњу буду уклоњене са ових производа.
(3) Писмену изјаву из става 1. овог члана овјерава контролна организација.
(4) О свакој промјени података из става 1. овог члана
произвођач обавјештава контролну организацију.
(5) Контролна организација евидентира све произвођаче који су предмет контроле и податке о имену и презимену,
односно називу и адреси чини доступним заинтересованим
странама.
Члан 8.
(1) Произвођач је дужан да контролној организацији
омогући вршење контроле тако што обезбјеђује:
1) приступ свим дијеловима производне јединице и
просторијама, те одговарајућим пратећим документима,
2) информације које су неопходне за потребе контроле,
односно информације о увезеним пошиљкама када су у питању увозници и први примаоци и
3) резултате сопствених програма обезбјеђивања квалитета производње.
(2) Ако произвођач у оквиру пољопривредног газдинства има и производну јединицу која се користи за конвенционалну производњу, дужан је да контролној организацији омогући вршење контроле и те производне јединице,
као и свих просторија и објеката у оквиру те производне
јединице.
(3) Ако произвођач за потребе производње набавља органске производе, дужан је да провјери да ли ти производи
имају цертификат који је издат у складу са Законом.
Члан 9.
(1) Контрола у органској производњи обухвата физичку контролу и контролу документације произвођача, као и
примјену превентивних мјера.
(2) Контролна организација врши контролу најмање
једном годишње, методом случајног узорка, ненајављено, у
складу са дугорочним планом контроле органске производње.
(3) Контрола у органској производњи може се вршити
и више пута годишње, на основу критичних контролних
тачака за сваког произвођача посебно, које се одређују на
основу опште процјене ризика од неусклађености са правилима органске производње и узимајући у обзир резултате
претходних контрола, квалитет производа и ризик од мијешања органских производа са производима из конвенционалне производње.
(4) Приликом вршења контроле, контролна организација може узети узорке ради утврђивања присуства про-
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извода чија употреба није дозвољена у органској производњи, али и ради провјере технологије производње.
Члан 10.
(1) Провјера документације произвођача у поступку
контроле односи се на провјеру евиденције о дјелатности
коју произвођач обавља, као и провјеру финансијске документације.
(2) Ради омогућавања провјере, произвођач евиденцију
и финансијску документацију из става 1. овог члана чува у
производној јединици или у просторијама које су намијењене за чување документације да би контролна организација у
сваком тренутку могла да изврши сљедеће провјере:
1) провјеру добављача, односно прометника или извозника органских производа, увозника, прометника на велико и мало или извозника органских производа,
2) провјеру врсте и количине органских производа који
су испоручени производној јединици, сировина и додатака
који су купљени, као и њихову употребу и, ако је то потребно, састав хране за животиње,
3) провјеру врсте и количине органских производа који
се складиште,
4) провјеру врсте и количине органских производа који
су напустили производну јединицу, првог примаоца, односно купца, изузев крајњих корисника, као и просторија
првог примаоца или објеката за складиштење, и
5) провјеру врсте и количине купљених и продатих органских производа, али и добављача, односно прометника
или извозника и купца, односно првог примаоца у случају
да се ради о произвођачима који не складиште или физички
не рукују органским производима.
(3) За потребе контроле, контролна организација од
произвођача може да затражи друге потребне податке,
односно документацију на основу које може да утврди
постојање правилног односа између улазних сировина и
готових производа.
Члан 11.
За производе који су из конвенционалне производње, а
који се користе у органској производњи, контролна организација приликом провјере документације провјерава и да ли
те производе прати изјава продавача којом се потврђује да
ти производи нису произведени од (ГМО) или помоћу ГМО.
Члан 12.
(1) У случају да произвођач који је укључен у органску
производњу са трећим лицем закључи уговор о обављању
одређених послова у вези са органском производњом (у
даљем тексту: кооперант), контрола у органској производњи обухвата и те послове.
(2) У случају из става 1. овог члана, осим података из
члана 7. став 1. овог правилника, произвођач контролној
организацији доставља и:
1) списак коопераната са описом њихових активности,
уз навођење назива овлашћених контролних организација
са којима кооперанти имају закључен уговор о контроли и
цертификацији,
2) писану сагласност коопераната да њихово газдинство подлијеже контроли и
3) податке о практичним мјерама, укључујући и документацију, који се на производној јединици предузимају да
би се обезбиједила сљедивост производа које произвођач
ставља у промет.
(3) Ако контролу произвођача и његових коопераната
врше различите овлашћене контролне организације, писмена изјава из члана 7. став 1. садржи и сагласност произвођача и његових коопераната да те контролне организације
могу да размјењују податке о обављеним контролама.
Члан 13.
(1) Ако произвођач за потребе обављања органске производње закључи уговор о сарадњи са другим произвођачима
који обављају сличну врсту органске производње, и то на про-
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изводним јединицама, односно подручју сакупљања који су у
истој географској области (у даљем тексту: произвођачи кооперанти), успостављају сопствени систем интерне контроле.
(2) У случају из става 1. овог члана, у уговору који произвођач закључује са контролном организацијом нарочито
се наводе сви произвођачи кооперанти са којима је произвођач закључио уговор о сарадњи, број и површина катастарске парцеле на којој се обавља органска производња
и катастарска општина и биљна врста, односно број грла/
јединки ради обављања контроле.
(3) У систему интерне контроле, контролу начина обављања органске производње код произвођача и код произвођача коопераната врши лице које је овлашћено од произвођача (у даљем тексту: интерни контролор), а провјеру
ефикасности интерног система контроле обавља контролор
контролне организације.

тролна организација, писмено обавјештава о динамици
производње усјева, уз достављање прегледа по парцелама.
(2) Ради омогућавања провјере у органској биљној производњи, произвођач посебно евидентира податке о:
1) употреби ђубрива (датум примјене, врста и количина
ђубрива и парцела на којој је употријебљено ђубриво),
2) употреби производа за заштиту биља (датум примјене, врста производа за заштиту биља, разлог и метода
примјене),
3) куповини улазног репроматеријала - спољашњи инпути (датум, врста и количина производа, документација о
куповини) и
4) жетви и берби (датум, парцеле, биљна врста, сорта и
количина органских производа или производа из периода
конверзије).

Члан 14.
О свакој извршеној контроли контролна организација
сачињава писани извјештај, који потписује и произвођач у
складу са Законом.

Члан 18.
У органској производњи морских трава, осим података
из члана 7. став 1. овог правилника, произвођач доставља
контролној организацији и:
1) пун опис капацитета за производњу морских трава
на копну и у мору,
2) пун опис и мапу обале и области мора за сакупљање,
као и области копна где се одвијају остале активности
послије сакупљања за дивље морске траве,
3) план одрживог управљања, ако је потребно, и
4) процјену утицаја на животну средину, ако је потребно.

Члан 15.
(1) На основу захтјева произвођача и извјештаја о извршеним контролама, контролна организација доноси одлуку
о цертификацији и издаје цертификат да је производ или
процес производње у складу са Законом и прописима донесеним на основу њега.
(2) Цертификат из става 1. овог члана садржи сљедеће
податке:
1) број цертификата,
2) име и адресу, односно назив и сједиште произвођача
и дјелатност коју обавља,
3) назив и сједиште контролне организације,
4) податке о врсти и асортиману, као и количини производа,
5) податке о врсти производње,
6) податке о периоду важења,
7) датум контроле и
8) датум и мјесто издавања и печат и потпис овлашћеног лица.
(3) У случају из члана 13. овог правилника, овлашћена
контролна организација врши и процјену ефикасности интерног система контроле и произвођачу издаје цертификат
у коме су наведени сви произвођачи кооперанти (групни
цертификат).
(4) Податке о издатим цертификатима контролна организација објављује на својој интернет страници.
Члан 16.
(1) У органској биљној производњи, као и приликом
сакупљања дивљих биљних врста из природних станишта,
осим података из члана 7. став 1. овог правилника, произвођач доставља контролној организацији и податке о:
1) просторији за производњу, просторији за складиштење, парцелама, односно подручјима са којих се сакупљају производи и, ако је то потребно, просторији за
прераду, односно паковање и
2) датуму посљедњег рада на парцелама, односно подручјима сакупљања производа који није обављан у складу
са правилима органске производње.
(2) У случају сакупљања дивљих биљних врста из природних станишта, произвођач треба да достави и доказ
којим се потврђује да подручја са којих се сакупљају производи у периоду од најмање три године прије сакупљања
нису третирана средствима која нису дозвољена за употребу у органској производњи.
Члан 17.
(1) У органској биљној производњи произвођач контролну организацију сваке године, у року који одреди кон-

Члан 19.
(1) Ради омогућавања провјере у органској производњи
морских трава, произвођач посебно евидентира податке о:
1) врсти, датуму и количини произведених морских
трава и
2) врсти и количини коришћеног ђубрива, те датуму
примјене.
(2) У случају дивљих морских трава које се сакупљају
из природних станишта, евидентирају се и подаци о:
1) обављеним активностима сакупљања у назначеном
подручју,
2) процијењеној количини која се може сакупити по сезони,
3) изворима могућег загађења за подручја на којим се
обавља сакупљање и
4) одрживом годишњем приносу за свако подручје (површина морског дна са којег се врши сакупљање).
Члан 20.
Животиње у органској сточарској производњи идентификују се примјеном техника које су прилагођене свакој
врсти, и то појединачно када су у питању велики сисари,
односно појединачно или по турнусима када су у питању
живина и мали сисари.
Члан 21.
У органској сточарској производњи, осим података из
члана 7. став 1. овог правилника, произвођач доставља
овлашћеној контролној организацији и податке о:
1) објектима за узгој животиња, пашњацима, отвореним
просторима и слично и, ако је потребно, о просторијама за
складиштење, паковање и прераду стоке, сточарских производа, сировина и улазног репроматеријала (спољашњи
инпути);
2) просторијама за складиштење стајског ђубрива и
3) практичним мјерама које треба да се предузму, а које
садрже:
1. план ђубрења, који одобрава овлашћена контролна
организација, заједно са комплетним описом површина под
усјевима,
2. уговор о преносу коришћења вишка ђубрива, ако је
закључен, и
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3. план управљања за производну јединицу органске
сточарске производње.
Члан 22.
Ради омогућавања провјере у органској сточарској производњи, произвођач посебно евидентира податке о:
1) систему управљања стадом и јатом,
2) поријеклу и датуму доласка, периоду конверзије,
идентификационој ознаци и ветеринарском картону за животиње које долазе на газдинство,
3) старости, броју грла, тежини приликом клања, идентификационој ознаци и дестинацији за животиње које напуштају газдинство,
4) губитку животиња и разлозима који су до тога довели,
5) врсти, укључујући и додатке храни, пропорцији различитих састојака у порцијама, периодима приступа отвореним површинама, периодима премјештања животиња
(номадско сточарство) када су на снази одређена ограничења, а ради се о храни за животиње, и
6) датуму третмана, дијагнози, дозирању, врсти ветеринарско-медицинског производа (у даљем тексту: ВМ производ), индикацијама активних фармаколошких супстанци
које су коришћене приликом лијечења и ветеринарским
рецептима за ветеринарску његу, који садрже образложење, те периоду каренце прије него што сточарски производ
може да се обиљежи и стави у промет као органски производ, када се ради о спречавању и лијечењу болести и
здравственој заштити.
Члан 23.
(1) Приликом коришћења ВМ производа, произвођач о
подацима из члана 22. тачка 6) овог правилника обавјештава контролну организацију прије него што се животиње
или њихови производи могу ставити у промет као органски
производи.
(2) Животиње које су третиране ВМ производима означавају се појединачно, када су у питању велике животиње,
односно појединачно, по турнусима или кошницама, када
су у питању живина, ситне животиње и пчеле.
Члан 24.
(1) Контролној организацији, када се ради о узгоју пчела, произвођач (пчелар) доставља мапу у одговарајућој размјери, са списком локација на којим се налазе кошнице,
али и одговарајуће доказе и, ако је потребно, одговарајуће
анализе којим се доказује да су за подручје на коме се налазе ројеви пчела испуњени услови у складу са прописима
којим се уређује област пчеларства.
(2) Произвођач евидентира и податке о:
1) исхрани пчела (врста и количина производа, датум
примјене и кошнице у којима је коришћен производ),
2) врсти производа, активној фармаколошкој супстанци,
дијагнози, дозирању, начину примјене, трајању третмана и
периоду каренце, када се користе ветеринарско-медицински производи,
3) предузетим мјерама приликом вађења, прераде и
складиштења пчелињих производа и
4) премјештању сатних основа и врцању меда.
(3) Када се користе ветеринарско-медицински производи, произвођач о подацима из става 2. тачка 2) овог члана
обавјештава овлашћену контролну организацију прије него
што се производи могу ставити у промет као органски производи.
(4) У случају премјештања пчелињака, произвођач о
томе, као и о року у којем ће се премјештање обавити, обавјештава контролну организацију.
Члан 25.
У органској производњи рибе и других водених организама, осим података из члана 7. став 1. овог правилника,
произвођач доставља контролној организацији и:
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1) пун опис капацитета за производњу рибе и других
водених организама на копну и на мору,
2) план одрживог управљања, ако је потребно,
3) процјену утицаја на животну средину, ако је потребно, и
4) посебно поглавље из плана одрживог управљања у
вези са минималним утицајем на животну средину, у случају да се ради о мекушцима.
Члан 26.
Ради омогућавања провјере у органској производњи
рибе и других водених организама, произвођач посебно
евидентира податке о:
1) поријеклу, почетку периода конверзије за животиње
које долазе на газдинство, али и датум доласка,
2) броју лота испорука, старости, тежини и дестинацији
животиња које напуштају газдинство,
3) изгубљеним рибама,
4) врсти и количини хране за рибе, а у случају шарана и
сродних врста, и документовани запис о употреби додатне
хране,
5) ветеринарском третману, са детаљима о сврси, датуму примјене, начину примјене, врсти производа и периоду
каренце и
6) мјерама превенције болести, са детаљима о периоду
без производње, чишћењу и квалитету воде.
Члан 27.
У случају производње шкољки, посјета контролора
контролне организације врши се прије и током производње
максималне био-масе.
Члан 28.
У случају када се у производној јединици обавља прерада за сопствену употребу или за потребе другог лица,
укључујући и посебне производне јединице које обављају
паковање или препакивање таквих производа и производне
јединице које обиљежавају или поново обиљежавају такве
производе, осим података из члана 7. став 1. овог правилника, произвођач доставља контролној организацији и опис
објеката за пријем, прераду, паковање, обиљежавање и
складиштење пољопривредних производа прије и послије
поступака којима су подвргнути, као и опис процедуре за
превоз производа.
Члан 29.
(1) За производне јединице на којим се обавља производња хране за животиње, осим података из члана 7. став
1. овог правилника, произвођач доставља овлашћеној контролној организацији и:
1) опис објеката за пријем, прераду и складиштење производа намијењених за исхрану животиња прије и послије
поступака којима се ти производи подвргавају,
2) опис објеката за складиштење других производа који
се користе у припреми хране за животиње,
3) опис објеката за складиштење производа за чишћење
и дезинфекцију,
4) ако је потребно, опис једињења хране за животиње
коју произвођач намјерава да производи, у складу са прописом којим се уређује производња и декларисање хране за
животиње, као и врсту или класу животиње којој је храна за
животиње намијењена,
5) ако је потребно, назив хране за животиње коју произвођач намјерава да производи,
6) податке о практичним мјерама које треба да се предузму, а које садрже и индикације (показатеље) мјера које се
примјењују у технолошким поступцима прераде.
(2) На основу података о практичним мјерама из става
1. тачка 6) овог члана које произвођач треба да предузме,
контролна организација спроводи општу процјену ризика
за сваку производну јединицу за прераду и сачињава план
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контроле којим се, у зависности од потенцијалног ризика,
одређује минимални број случајних узорака.
Члан 30.
Ради омогућавања провјере за производне јединице на
којима се обавља производња хране за животиње у органској производњи, произвођач посебно евидентира и податке о поријеклу, врсти и количини састојака хране за животиње, адитивима, продаји и готовим производима.
Члан 31.
(1) У случају увоза органских производа, осим података из
члана 7. став 1. овог правилника, увозник доставља контролној организацији и податке о просторијама увозника и његовим активностима приликом увоза, мјесту уласка производа у
Републику Српску - Босну и Херцеговину, као и о објектима
и просторијама које намјерава да користи за складиштење
увезених органских производа до њиховог достављања првом
примаоцу, а први прималац увезених органских производа,
односно увозник када је истовремено и први прималац доставља податке о објектима за пријем и складиштење.
(2) На захтјев контролне организације достављају се и
подаци о организацији превоза од извозника до првог примаоца.
Члан 32.
(1) Увозник и први прималац увезених органских производа одвојено евидентирају стање залиха и воде одвојену
финансијску евиденцију, осим ако су у оквиру једне јединице.
(2) О свакој пошиљци органских производа која се увози у Републику Српску - Босну и Херцеговину увозник, без
одлагања, обавјештава контролну организацију и доставља
документацију која је прописана посебним прописом.
ГЛАВА III
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДРЕЂУЈУ У СЛУЧАЈУ УТВРЂЕНИХ
НЕПРАВИЛНОСТИ У НАЧИНУ ОБАВЉАЊА
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Члан 33.
(1) Ако се приликом контроле уочи да постоје одређене
неправилности у начину обављања производње органских
производа, контролна организација може произвођачу да
одреди корективне мјере ради усклађивања производње са
правилима органске производње у складу са Законом.
(2) У вези са уоченим неправилностима и предложеним
корективним мјерама сачињава се извјештај који потписују
контролна организација и произвођач.
Члан 34.
Корективне мјере које контролна организација може
одредити у случају утврђених неправилности у начину обављања производње органских производа, а у зависности од
сваке појединачне ситуације, јесу сљедеће:
1) мјера упозорења, која се одређује ако се утврде блаже
неправилности у начину обављања производње органских
производа, којим се не доводе у питање методе органске
производње и природа органског производа, а уз коју се
одређује рок у коме произвођач треба да исправи те неправилности, и
2) мјера неповјерења, која се одређује у случају да произвођач није поступио у складу са одређеном мјером упозорења из тачке 1) овог члана, односно утврђене неправилности није у потпуности исправио.
Члан 35.
У случају да се утврде теже неправилности у начину
обављања органске производње које се не могу исправити,
а које се односе на примјену метода органске производње
и коришћење средстава која нису дозвољена у органској
производњи, контролна организација произвођачу одређује
мјеру суспензије и налаже да се добијени производи одвоје
од осталих органских производа.
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Члан 36.
Ако у поступку контроле производње органских производа учествује више различитих контролних организација, контролна организација која је утврдила неправилности у начину обављања процеса производње дужна је да
сарађује са другим контролним организацијама или контролним надлежним органима из других земаља који обављају послове у области органске производње ради отклањања уочених неправилности.
Члан 37.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-052-6213/16
31. августа 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове
На основу члана 86. 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 и 57/16), члана 115. став
1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 31а.
Закона о општем управном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), помоћник директора за оснивање и одржавање катастра непокретности
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске Александар Деурић, дипл. правник, а
по Oвлашћењу брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ СЛАТИНА,
ОПШТИНА ЛАКТАШИ

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио
катастарске општине Слатина, општина Лакташи, и то за
катастарске парцеле бр. 231/1, 231/2, 231/3 и 231/4, укупне
површине 3756 м², основан у складу са Законом о премјеру
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12).
2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за
дио катастарске општине Слатина, општина Лакташи, за
катастарске парцеле наведене у тачки 1. овог рјешења ставља се ван снаге и престаје да важи катастар земљишта у
к.о. Слатина, општина Лакташи, за катастарске парцеле бр.
231/1, 231/2, 231/3 и 231/4, уписане у посједовни лист број
1400, као и земљишна књига за парцеле бр. 230/2 и 230/4,
уписане у зк. ул. број 175 к.о. Слатина Горња.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе
описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике
Српске”.
Број: 21.04/951-1549/16
2. септембра 2016. године
Бања Лука

Помоћник директора
за оснивање и одржавање
катастра непокретности,
Александар Деурић, с.р.

Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине
Нa oснoву члaнa 3.6 стaв (2) тaчкa e) и стaв (6) тaчкa a),
a у вeзи сa члaнoм 15.10 Избoрнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeни глaсник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члaнa 2. стaв (3)
Прaвилникa o вoђeњу и упoтрeби Цeнтрaлнoг бирaчкoг
спискa (“Службeни глaсник БиХ”, брoj 32/16), Цeнтрaлнa
избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe, нa 48. сjeдници,
oдржaнoj 25.8.2016. гoдинe, д o н и j e л a ј е

