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118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07 и
109/12) и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 19. сједници,
одржаној 10.5.2019. године, д о н о с и

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 137. став 6. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 19. сједници,
одржаној 10.5.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
БИЛЕЋА

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ” ЖИВИНИЦЕ, КНЕЖЕВО

1. Анђелку Ћелићу, професору математике и информатике, престаје дужност вршиоца дужности директора Јавне
установе Основна школа “Вук Караџић” Живинице, Кнежево.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1198/19
10. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 137. став 6. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 19. сједници,
одржаној 10.5.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
ЖИВИНИЦЕ, КНЕЖЕВО

1. Анђелко Ћелић, професор математике и информатике,
именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе Основна школа “Вук Караџић” Живинице, Кнежево, до
окончања поступка избора директора, а најдуже на 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
3. Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
Број: 04/1-012-2-1199/19
10. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12)
и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и
31/18), Влада Републике Српске, на 19. сједници, одржаној
10.5.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА” БИЛЕЋА

1. Миодрагу Парежанину, професору физичке културе,
престаје дужност директора Јавне установе Основна школа
“Свети Сава” Билећа због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1200/19
10. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби

РЈЕШЕЊЕ

1. Жељко Самарџић, професор физичке културе, именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе
Основна школа “Свети Сава” Билећа до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже на 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
3. Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
Број: 04/1-012-2-1201/19
10. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 23. став 5. Закона о нуспроизводима
животињског поријекла (“Службени гласник Републике
Српске”, број 60/13) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, САДРЖАЈ И ОБЛИК
ОБРАСЦА ДОКУМЕНТА И ЗДРАВСТВЕНОГ
ЦЕРТИФИКАТА ЗА НУСПРОИЗВОДЕ
ТОКОМ ПРЕВОЗА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за издавање,
садржај и облик обрасца документа који мора да прати пошиљку, здравственог цертификата за нуспроизводе и услове под којима здравствени цертификат прати нуспроизводе
током превоза.
Члан 2.
(1) Документ из става 1. овог члана је документ који
садржи податке о врсти и поријеклу нуспроизвода, количини и крајњем одредишту, тј. потврда о поријеклу која прати пошиљку нуспроизвода која се одвија унутар земље (у
даљем тексту: комерцијални документ).
(2) Здравствени цертификат је цертификат који потврђује, након инспекцијске контроле надлежних ветеринарских органа, да су нуспроизводи здравствено исправни
и прати пошиљку нуспроизвода која се одвија изван земље.
Члан 3
(1) Оператери су субјекти у пословању који рукују
нуспроизводима, односно сакупљају, идентификују, испоручују, превозе и примају нуспроизводе без непотребног
одлагања под условима којима се спречавају ризици по
здравље људи и животиња.
(2) Испоручиоци, превозници и примаоци нуспроизвода
су физичка или правна лица регистрована у надлежном органу за обављање дјелатности пословања нуспроизводима.
Члан 4.
(1) Комерцијални документ и здравствени цертификат пружају информације о здравственој исправности, тј.
безбједности нуспроизвода, у зависности од степена ризика по јавно здравље и здравље животиња.
(2) Да би се стекли услови за издавање комерцијалног
документа и здравственог цертификата током превоза, оператер је дужан:
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1) да осигура њихову сљедивост у свим фазама - од мјеста сакупљања, тј. производње, до прераде, даље употребе
и одлагања,
2) да сакупља, превози и складишти исту категорију
нуспроизвода и да на прописан начин обиљежи различите
категорије ради спречавања унакрсне контаминације у контејнерима који се користе за вишекратну употребу,
3) да изврши раздвајање различитих категорија нуспроизвода током превоза и да обезбиједи сигуран превоз таквих производа употребом непропусних контејнера и намјенских возила.
(3) Испоручилац, превозник и прималац нуспроизвода
дужни су да воде евиденцију о пошиљкама и пратећим документима.
(4) Изузетно од ст. 1. до 3. oвог члана, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) може одобрити превоз ђубрива између
двије тачке које се налазе на истој фарми или између фарми
и корисника ђубрива у истој земљи без пратећих докумената.
Члан 5.
(1) Комерцијални документ прати превоз нуспроизвода
животињског поријекла који се одвија унутар земље.
(2) Комерцијални документ обавезно садржи сљедеће
податке:
1) датум отпремања нуспроизвода и добијених производа,
2) опис нуспроизвода и добијених производа, укључујући његову категорију (идентификацију категорије),
који ће се користити као храна за животиње,
3) врсту животиња,
4) број ушне маркице ако је потребно,
5) количину нуспроизвода и добијених производа (тежина, запремина или број паковања),
6) мјесто настанка нуспроизвода и добијених производа
(број одобрења или регистарски број),
7) име и адресу превозника, регистарски број возила,
8) име и адресу примаоца (број одобрења или регистарски број),
9) врсту прераде ако је потребно,
10) потпис одговорне особе.
(3) Комерцијални докуменат чува се најмање двије године.
(4) Комерцијални документ израђује се у четири примјерка (један оригинал и три копије), намијењена за испоручиоце, превознике и примаоце.
(5) Оригинални комерцијални документ обавезно прати
пошиљку нуспроизвода и задржава га прималац нуспроизвода, док превозник и испоручилац задржавају копије
документа.
(6) Комерцијални документ не издаје се ако се превоз
нуспроизвода и добијених производа одвија у кругу исте
фабрике или организације.
(7) Комерцијални документ издаје испоручилац.
(8) Прописани изглед и садржај обрасца комерцијалног
документа наведен је у Прилогу 1 овог правилника, који
чини његов саставни дио.
Члан 6.
(1) Здравствени цертификат издаје се у случајевима повећаног степена ризика за јавно здравље и здравље животиња који произлази из одређених нуспроизвода.
(2) Здравствени цертификат обавезно прати пошиљку
која се одвија изван граница земље и обавезно се односи на:
1) прерађене животињске бјеланчевине,
2) производе од крви,
3) прерађене масти,

40

11

4) млијеко и производе од млијека,
5) желатин и хидролизоване бјеланчевине,
6) дикалцијум-фосфат,
7) трикалцијум-фосфат,
8) колаген,
9) производе од јаја,
10) храну за кућне љубимце и жвакалице за псе,
11) превоз стајског ђубрива,
12) увоз свјежих или охлађених кожа.
(3) Здравствени цертификат обавезно садржи:
1) количину нуспроизвода и добијених производа (тежина, запремина или број паковања),
2) име и адресу превозника, регистарски број возила,
3) име и адресу примаоца и његов број одобрења субјекта,
4) име и адресу испоручиоца и његов број одобрења
субјекта,
5) потпис и печат овлашћеног ветеринарског инспектора који је прегледао робу.
(4) Здравствени цертификат издаје се у четири примјерка, и то један оригинал и три копије.
(5) Здравствени цертификат шаље се уз пошиљку која
садржи нуспроизводе до коначног одредишта и задржава
га прималац нуспроизвода, док испоручилац и превозник
задржавају копије документа.
(6) Здравствени цертификат издаје и потписује овлашћени ветеринарски инспектор са територије општине
одакле пошиљка са нуспроизводима потиче.
(7) Здравствени цертификат не издаје се ако се превоз
нуспроизвода и добијених производа одвија у кругу исте
фабрике или организације.
(8) Прописани изглед и садржај обрасца здравственог
цертификата налази се у Прилогу 2 овог правилника, који
чини његов саставни дио.
Члан 7.
(1) Испоручиоци нуспроизвода воде евиденцију, која
подразумијева:
1) датум отпремања нуспроизвода животињског поријекла,
2) име и адресу превозника и примаоца и, ако је потребно, њихов број одобрења или регистарски број.
(2) Подаци о пошиљци нуспроизвода животињског поријекла воде се на обрасцу из прилога 1 или 2 овог правилника, у зависности да ли се промет одвија унутар или
изван земље.
Члан 8.
(1) Превозници нуспроизвода животињског поријекла
воде евиденцију, која подразумијева:
1) датум отпремања нуспроизвода животињског поријекла,
2) мјесто настанка и мјесто отпреме нуспроизвода животињског поријекла,
3) име и адресу примаоца и, ако је потребно, његов број
одобрења или регистарски број.
(2) Подаци о превозу нуспроизвода животињског поријекла воде се на обрасцу из прилога 1 или 2 овог правилника, у зависности да ли се промет одвија унутар или
изван земље.
Члан 9.
(1) Примаоци нуспроизвода животињског поријекла
воде евиденцију, која подразумијева:
1) датум пријема нуспроизвода животињског поријекла,
2) мјесто настанка и мјесто отпреме нуспроизвода животињског поријекла,
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3) име и адресу превозника.
(2) Подаци о примаоцу нуспроизвода животињског поријекла воде се на обрасцу из прилога 1 или 2 овог правилника, у зависности да ли се промет одвија унутар или
изван земље.
Члан 10.
(1) Оператери се уписују у Регистар објеката у пословању нуспроизводима животињског поријекла.
(2) Регистрацију и упис оператера из става 1. овог члана
води Министарство.
(3) Оператери успостављају, спроводе и одржавају систем самоконтроле у својим објектима, а ради праћења усаглашености са прописима из области нуспроизвода.
(4) Оператери су дужни да обезбиједе да нуспроизводи
или добијени производи за које се сумња да постоје неусаглашености или је уочена неусаглашеност не напуштају
објекат у ком се налазе, осим ако нису предвиђени за
уништење.
(5) Оператери који прерађују нуспроизводе успостављају, спроводе и одржавају сталну процедуру, која подразумијева да све фазе процедуре прати документација у
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писаној форми, засновану на HACCP принципима (анализа
ризика и критичних контролних тачака).
Члан 11.
(1) Возило којим се врши превоз нуспроизвода животињског поријекла и добијених производа мора испуњавати одређене техничке услове који се односе на одржавање
неопходне температуре хладног режима, а током превоза
врши се стално праћење температуре.
(2) Ако се врши сакупљање нуспроизвода животињског
поријекла са више локација, свака пошиљка нуспроизвода животињског поријекла јасно се обиљежава и држи на одвојеним
мјестима у возилу током поступка сакупљања и током превоза.
(3) Возила за превоз нуспроизвода и добијених производа животињског поријекла уписују се у евиденцију
превозника, коју води Министарство.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-361/19
17. маја 2019. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА
Република Српска, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор ветеринарске службе
1. Испоручилац (назив, адреса и број одобрења субјекта)
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

2. Прималац (назив, адреса и број одобрења субјекта)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

3. Превозник, превозно средство
4. Количина/идентификација пошиљке
3.1. Превозник (назив, адреса): ............................................................ 4.1. Тежина нуспроизвода (kg) или број нуспроизвода (нпр. број
лешева):
.................................................................................................................. ................................................................................................................
4.2. Датум отпреме: .............................................................................
3.2. Регистарски број возила: ............................................................... 4.3. Број ушне маркице: ......................................................................
4.4. Контејнер број (ако је примјењиво): ...........................................
.................................................................................................................
4.5. Број пломби (ако је примјењиво): ...............................................
5. Опис нуспроизвода животињског поријекла или од њих добијених производа (заокружити)
5.1. Категорија производа животињског поријекла или у случају прерађених производа – Категорија нуспроизвода животињског поријекла од којих су ти производи добијени.
– Материјал Категорије 1,
– Материјал Категорије 2, 2б стајско ђубриво и садржај пробавног тракта,
– Материјал Категорије 3.
5.2. Опис нуспроизвода животињског поријекла (нпр. лешеви свиња, производи поријеклом од свиња и слично).
Изјава испоручиоца
Ја, испоручилац __________________ изјављујем да су подаци наведени у дијеловима од 1. до 5. овог документа тачни и да се пошиљка превози у складу са захтјевима прописаним Законом о нуспроизводима животињског поријекла („Службени гласник Републике
Српске“, број 60/13) који нису за исхрану људи.
__________________________________
(потпис)

____________________________________
(датум)

Изјава превозника
Ја, превозник _____________________ изјављујем да сам сакупио гореописани материјал и да се он превози до примаоца из горенаведеног дијела 2. овог документа у складу са захтјевима прописаним Законом о нуспроизводима животињског поријекла („Службени
гласник Републике Српске“, број 60/13) који нису за исхрану људи.
_________________________________
(потпис)

_____________________________________
(датум)

Комерцијални документ попуњава се у четири (4) примјерка, један (1) оригинал и (три) 3 копије. Оригинал задржава прималац, а
испоручилац и превозник задржавају копије комерцијалног документа. Један примјерак комерцијалног документа доставља се у Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Ресор за ветеринарство.

21.5.2019.
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ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕРТИФИКАТА
Република Српска, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор ветеринарске службе
1. Испоручилац (назив, адреса и број одобрења субјекта)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

2. Прималац (назив, адреса и број одобрења субјекта)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

3. Превозник, превозно средство
3.1. Превозник (назив, адреса):
..........................................................................
.........................................................................
3.2. Регистарски број возила: .............................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

4. Количина/идентификација пошиљке
4.1. Тежина нуспроизвода (kg) или број нуспроизвода (нпр. број
лешева):
.....................................................................
4.2. Датум отпреме: ............................................................................
4.3. Број ушне маркице: .....................................................................
4.4. Контејнер број (ако је примјењиво): ..........................................
4.5. Број пломби (ако је примјењиво): ..............................................
5. Опис нуспроизвода животињског поријекла или од њих добијених производа (заокружити)
5.1. Категорија производа животињског поријекла или у случају прерађених производа – Категорија нуспроизвода животињског поријекла од којих су ти производи добијени.
– Материјал Категорије 1,
– Материјал Категорије 2, 2б стајско ђубриво и садржај пробавног тракта,
– Материјал Категорије 3.
5.2. Опис животињског поријекла (нпр. лешеви свиња, производи поријеклом од свиња и слично).
Потпис и печат овлашћеног ветеринарског инспектора који је прегледао робу прије утовара и гарантује њену здравствену исправност:
________________________________
(потпис)
Напомена/примједба:

___________________________
(датум)

Здравствени цертификат попуњава се у четири (4) примјерка, један (1) оригинал и (три) 3 копије. Оригинал задржава прималац, а
испоручилац, превозник и ветеринарски инспектор задржавају копије документа.
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На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 115/18),
члана 28. Закона о државним службеницима (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и
57/16), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу
организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9.
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и
8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и
8/11), министар привреде и предузетништва, уз сагласност
Владе Републике Српске, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству привреде и предузетништва (“Службени гласник Републике Српске, број
20/19) у члану 23. у дијелу Услови послије ријечи: “филозофски” додају се ријечи: “или факултет за политичке науке”.
Члан 2.
У члану 35. у дијелу Услови послије ријечи: “занимања” додају се зарез и ријечи: “угоститељско-трговинскотуристичка школа”.

Члан 3.
У члану 48. у дијелу Услови послије ријечи: “економски” додају се ријечи: “или висока школа за рачунарство и
информатику”.
Члан 4.
У члану 58. у дијелу Услови послије ријечи: “економски” додају се ријечи: “или факултет пословне економије”.
Члан 5.
У члану 61. у дијелу Услови послије ријечи: “економски” додају се ријечи: “или факултет информационих технологија”.
Члан 6.
У члану 67. дио Услови мијења се и гласи: “VII степен
стручне спреме, машински или економски факултет или
факултет за менаџмент - економски смјер или филозофски
факултет, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад
у републичким органима управе, познавање једног страног
језика и рада на рачунару.”.
Члан 7.
У члану 69. у дијелу Услови послије ријечи: “машински” додају се ријечи: “или факултет за пословне и финансијске студије - смјер рачуноводство и ревизија”.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 18.01-020-222-2/19
16. априла 2019. године
Бањалука

Министар,
Вјекослав Петричевић, с.р.

