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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЈАКИМ АЛКОХОЛНИМ
ПИЋИМА

Проглашавам Закон о јаким алкохолним пићима, који
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Петој
сједници, одржаној 10. септембра 2015. године, а Вијеће
народа 21. септембра 2015. године констатовало да усвојеним Законом о јаким алкохолним пићима није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3085/15
22. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ЈАКИМ АЛКОХОЛНИМ ПИЋИМА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим законом уређују се производња, квалитет, испитивање квалитета, заштита географских ознака, декларисање и друга питања од значаја за јака алкохолна пића.
Дефиниција јаких алкохолних пића
Члан 2.
(1) Јака алкохолна пића у смислу овог закона су пића
намијењена људској употреби са специфичним сензорним
својствима и минималним садржајем алкохола од 15% v/v.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, јаким алкохолним
пићем сматра се и ликер од јаја код кога је минимални садржај алкохола 14% v/v.
Значење израза
Члан 3.
Поједини изрази употријебљени у овом закону имају
сљедеће значење:
1) дестилат пољопривредног поријекла је алкохолна
течност произведена дестилацијом преврелих пољопри-
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вредних сировина која нема својства етил-алкохола или
јаког алкохолног пића, али још задржава мирис и укус употријебљене сировине (ако се наводи сировина коришћена
у производњи, дестилат мора бити произведен само од те
сировине);
2) оригинално паковање је појединачно пуњење и затварање у амбалажу и декларисање производа од произвођача
на прописан начин, које се након отварања не може вратити
у првобитно стање;
3) Регистар произвођача јаких алкохолних пића је база
података о произвођачима јаких алкохолних пића, условима за производњу, производњи јаких алкохолних пића, као
и о другим подацима, у складу са овим законом;
4) произвођач је правно лице и предузетник који се
бави производњом јаких алкохолних пића и који је уписан
у Регистар произвођача јаких алкохолних пића;
5) лице које производи јако алкохолно пиће, односно
дестилат пољопривредног поријекла за властите потребе
не сматра се произвођачем у смислу овог закона;
6) произвођачка спецификација је документ који доноси произвођач прије почетка производње јаких алкохолних
пића и у складу са којом произвођач поступа у процесу
производње;
7) етил-алкохол пољопривредног поријекла је алкохол
добијен рафинацијом преврелих сировина пољопривредног поријекла, а који испуњава основне захтјеве у погледу
квалитета етил-алкохола пољопривредног поријекла прописане правилником;
8) редестилација је поновна дестилација дестилата
пољопривредног поријекла, с циљем прочишћавања и повећања садржаја алкохола у дестилату;
9) ректификација је вишестепена узастопна дестилација
са циљем добијања етил-алкохола што већег степена чистоће;
10) алкохолна ферментација је биохемијска трансформација угљених хидрата у алкохол (етил-алкохол);
11) одлежавање, дозријевање или старење је спровођење природног процеса оплемењивања у дестилату, односно јаком алкохолном пићу у одговарајућим посудама да
би се побољшала сензорна својства готовог производа;
12) мацерација је технолошки поступак екстраховања
састојака ароматичног биља, воћа или плодова у дестилату
или етил-алкохолу на собној температури;
13) ароматизовање је коришћење арома у производњи
јаких алкохолних пића, у складу са посебним прописом
којим се прописују прехрамбени адитиви који се могу налазити у храни;
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14) бојење је коришћење боја у производњи јаких алкохолних пића, у складу са посебним прописом којим се
прописују прехрамбени адитиви који се могу налазити у
храни;
15) заслађивање је коришћење једног или више сљедећих производа у припреми јаких алкохолних пића:
1. полубијелог шећера, бијелог шећера, екстрабијелог
шећера, декстрозе, фруктозе, глукозног сирупа, раствора
шећера, раствора инвертног шећера, инвертног шећерног
сирупа, у складу с прописима који уређују ову област,
2. ректификоване концентроване грожђане шире, концентроване грожђане шире, свјеже грожђане шире,
3. прженог шећера, који је искључиво добијен контролисаним загријавањем сахарозе без додатка база, неорганских киселина или других хемијских додатака,
4. меда, у складу с прописима који уређују ову област,
5. сирупа рогача,
6. других природних угљенохидратних материја које
имају исти ефекат као горенаведени производи;
16) мијешање је спајање два или више јаких алкохолних пића, међусобно или са другим пићима, ради добијања
новог пића;
17) кљук (масуљ) је свјеже изгњечено воће или грожђе
са петељком или без ње;
18) комина је остатак од пресовања свјежег воћа или
грожђа, непреврела или преврела;
19) алкохолна јачина по запремини (у даљем тексту: %
v/v) је однос запремине чистог алкохола присутног у производу при температури од 20 °C и укупне запремине производа при истој температури, изражен у проценту;
20) декларисање (декларација) јесу сви описи и друге
напомене, знаци, дизајн или робне марке на основу којих се
јака алкохолна пића разликују, а који су наведени на једној
посуди, укључујући и затварач, или на цедуљи прикаченој
за посуду и омотачу који покрива грлић боце;
21) описивање подразумијева све изразе који се користе приликом декларисања, представљања и паковања, на
документима који прате јако алкохолно пиће у транспорту,
трговачкој документацији (нарочито у фактурама и отпремницама) и при његовом рекламирању;
22) представљање јесу изрази, слике, цртежи и слично
који се користе на декларацији, паковању, посуди, боци и
поклопцима, приликом рекламирања и промотивне продаје;
23) паковање је заштитни омотач (папир, све врсте
облога, картон, сандук и слично) који се користи за једну
или више посуда приликом транспорта и продаје и
24) сензорна својства су својства која се могу регистровати чулима и ту прије свега спадају бистрина, боја, типичност, мирис и укус.
ГЛАВА II
ПРОИЗВОДЊА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
Начин производње
Члан 4.
Jака алкохолна пића производе се:
1) директно, нa jeдан од сљедећих начина или њиховом
комбинацијом:
1. дестилацијом, са додавањем или без додавања арома,
природно преврелих сировина пољопривредног поријекла,
2. мацерацијом или сличном обрадом биљног материјала у етил-алкохолу, дестилату пољопривредног поријекла,
односно јаком алкохолном пићу и
3. додавањем дозвољених арома, шећера или других
заслађивача, других пољопривредних производа, односно
пољопривредних прехрамбених производа у етил-алкохол,
дестилат пољопривредног поријекла и/или јако алкохолно
пиће;
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2) мијешањем јаког алкохолног пића с једним или више:
1. јаких алкохолних пића,
2. етил-алкохолом пољопривредног поријекла или дестилатима пољопривредног поријекла,
3. других алкохолних пића и
4. пића.
Поријекло етил-алкохола
Члан 5.
(1) Етил-алкохол који се користи у производњи јаких
алкохолних пића и свих њихових састојака обавезно је
пољопривредног поријекла.
(2) Етил-алкохол који се користити за разблаживање
или растварање боја, арома и других дозвољених адитива
који се користе у производњи јаких алкохолних пића обавезно је пољопривредног поријекла.
(3) Јака алкохолна пића и друга алкохолна пића која се
користе у производњи јаких алкохолних пића не могу да
садрже етил-алкохол синтетичког поријекла, нити други
алкохол који није пољопривредног поријекла.
Врсте јаких алкохолних пића
Члан 6.
(1) Јака алкохолна пића, с обзиром на употријебљену
сировину и технологију производње, могу бити:
1) ракије,
2) жестока алкохолна пића и
3) остала jaка алкохолна пића.
(2) У зависности од услова које испуњавају у погледу
квалитета, ракије и жестока алкохолна пића разврстани су
у категорије.
(3) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) доноси правилник којим се
прописују категорије јаких алкохолних пића.
Ракије
Члан 7.
(1) Ракије се производе од дестилата пољопривредног
поријекла добијеног од преврелог кљука, матичног сока,
комине или пикеа воћа, грожђа, јестивих шумских плодова и других сировина пољопривредног поријекла и имају
сачувана специфична сензорна својства која потичу од сировине од које је ракија произведена.
(2) Производња ракије обухвата сљедеће технолошке
поступке: припрему основне сировине, алкохолну ферментацију, дестилацију, редестилацију, одлежавање, дозријевање (старење), уједначавање, мијешање, финализацију,
стабилизацију, пуњење и затварање у јединичну амбалажу,
као и декларисање.
(3) У производњи ракије дозвољено је додавање карамела искључиво ради подешавања боје, као и заслађивача
искључиво ради употпуњавања коначног укуса, у складу са
посебним прописом.
(4) У производњи ракије није дозвољено додавати етилалкохол, шећер, ароме и друге материје којима се могу повећати количина и мијењати природни састојци ракије.
(5) У просторијама у којима се производи ракија, чува
сировина за производњу ракије и готов производ није дозвољено држати сировине из става 4. овог члана.
Жестока алкохолна пића
Члан 8.
(1) Жестока алкохолна пића производе се од етил-алкохола, односно мијешањем етил-алкохола, ракије и дестилата пољопривредног поријекла, односно мијешањем жестоких алкохолних пића, ракије и дестилата пољопривредног
поријекла, додавањем заслађивача, боја, арома и других
дозвољених адитива.
(2) Производња жестоких алкохолних пића обухвата
сљедеће технолошке поступке: мијешање, бојење, ароматизовање, заслађивање, физичку стабилизацију, пуњење и
затварање у јединичну амбалажу, као и декларисање.
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Остала јака алкохолна пића
Члан 9.
(1) Остала јака алкохолна пића производе се од
пољопривредних сировина, односно прехрамбених производа који се користе за људску потрошњу додавањем
алкохола (етил-алкохола и дестилата пољопривредног поријекла) и могу да садрже ароме, боје и заслађиваче.
(2) Производња осталих јаких алкохолних пића обухвата технолошке поступке из члана 8. став 2. овог закона.
Произвођачка спецификација
Члан 10.
(1) Јака алкохолна пића производе се по произвођачкој
спецификацији коју доноси произвођач, односно обезбјеђује увозник од произвођача.
(2) Министар доноси правилник којим се прописује
садржај произвођачке спецификације.
Услови за производњу
Члан 11.
(1) Дјелатност производње јаких алкохолних пића могу
да обављају правна лица и предузетници који су уписани
у Регистар произвођача јаких алкохолних пића (у даљем
тексту: Регистар произвођача), који води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство).
(2) Правно лице и предузетник из става 1. овог члана
уписују се у Регистар произвођача ако испуњавају услове
за производњу јаких алкохолних пића у погледу објеката,
просторија, опреме, уређаја, као и у погледу стручног кадра.
(3) Просторије у којима се производе јака алкохолна
пића (у даљем тексту: погон) одвојене су од просторија
за чување сировина, односно готовог производа (у даљем
тексту: магацин), а погон за ракије од погона за жестока и
остала јака алкохолнa пића.
(4) Процесом производње јаких алкохолних пића руководи стручно лице, одговарајуће стручне спреме и радног
искуства.
(5) Министар доноси правилник којим се прописују
услови за производњу јаких алкохолних пића у погледу
објеката, просторија, опреме и уређаја и стручног кадра.
Утврђивање испуњености услова за производњу и
упис у Регистар произвођача
Члан 12.
(1) Министарство утврђује испуњеност услова за производњу из члана 11. став 3. овог закона на писмени захтјев
правног лица или предузетника.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана подноси се:
1) рјешење о регистрацији надлежног регистарског
суда, односно рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности,
2) доказ о испуњености услова у погледу стручног кадра,
3) уговор са овлашћеном лабораторијом о редовном
испитивању квалитета јаких алкохолних пића и
4) доказ о уплаћеној административној такси за издавање рјешења.
(3) Ако су испуњени прописани услови, министар доноси рјешење о испуњености услова за производњу јаких
алкохолних пића и упису у Регистар произвођача.
(4) Министар доноси правилник којим се прописује
садржај и образац захтјева из става 1. овог члана.
Садржај Регистра произвођача
Члан 13.
(1) Регистар произвођача садржи:
1) податке о произвођачу (назив, сједиште, адреса, матични број, порески идентификациони број),
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2) податке о одговорном лицу за заступање произвођача
и стручном лицу одговорном за производњу,
3) податке о условима за производњу (објектима, просторијама, уређајима, опреми и друго) и
4) податке о производњи, промету и залихама по годинама.
(2) Подаци из Регистра произвођача јавни су и чувају
се трајно.
(3) Министар доноси правилник којим се прописују
садржај и начин вођења Регистра произвођача и образац
годишњег извјештаја о производњи, промету и залихама.
Брисање из Регистра произвођача
Члан 14.
(1) Произвођач се брише из Регистра произвођача ако:
1) донесе одлуку о престанку обављања дјелатности,
2) престане да испуњава услове за производњу јаког алкохолног пића и
3) је правноснажном одлуком суда изречена забрана
обављања дјелатности.
(2) Министар доноси рјешење о брисању из Регистра
произвођача.
ГЛАВА III
КВАЛИТЕТ ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
Квалитет јаких алкохолних пића
Члан 15.
(1) Јака алкохолна пића у погледу квалитета обавезно
испуњавају услове прописане овим законом и прописима
донесеним на основу њега.
(2) За квалитет јаких алкохолних пића одговоран је произвођач, односно увозник.
(3) Министар доноси правилник којим се прописује
испуњеност услова у погледу квалитета јаких алкохолних
пића.
Испитивање квалитета
Члан 16.
(1) Испитивању квалитета подлијежу сировине, дестилати пољопривредног поријекла и јака алкохолна пића у
производњи, транспорту и промету.
(2) Прије стављања у промет јака алкохолна пића и дестилати пољопривредног поријекла подлијежу обавезном
испитивању квалитета.
(3) Испитивањем квалитета утврђују се: испуњеност
физичких, хемијских и сензорних својстава, усаглашеност
и истовјетност квалитета са пратећом документацијом у
промету, усаглашеност и истовјетност квалитета увозног
јаког алкохолног пића и дестилата пољопривредног поријекла са одговарајућим документом о квалитету државе
извознице, усклађеност квалитета јаких алкохолних пића и
дестилата пољопривредног поријекла са условима квалитета прописаним овим законом.
Овлашћена лабораторија
Члан 17.
(1) Испитивање квалитета јаких алкохолних пића и
дестилата пољопривредног поријекла може да врши лабораторија овлашћена од Министарства или акредитована
лабораторија.
(2) У поступку добијања овлашћења лабораторија у
којима се врши испитивање квалитета јаких алкохолних
пића примјењују се прописи из области хране.
Неодговарајући квалитет у производњи
Члан 18.
(1) Када се приликом службене контроле утврди да се у
производњи користи дестилат пољопривредног поријекла
или јако алкохолно пиће који немају одговарајући, односно
прописан квалитет, они се не могу даље користити у производњи.
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(2) Произвођач је дужан да доради или преради дестилат пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће за
које се приликом службене контроле из става 1. овог члана
утврди да немају одговарајући, односно прописан квалитет, али да је дорадом или прерадом такав квалитет могуће
постићи.
Подрумска евиденција
Члан 19.
(1) Произвођач је дужан да води подрумску евиденцију
која садржи податке о производњи, количини и квалитету
сировина, односно дестилата пољопривредног поријекла и
јаких алкохолних пића у производњи, као и да чува документацију којом се потврђују одређени подаци.
(2) Подрумска евиденција и документација из става 1.
овог члана чувају се за свако произведено јако алкохолно пиће
најмање три године, рачунајући од дана у години у којој је
продата посљедња количина одређеног јаког алкохолног пића.
(3) Подрумска евиденција води се у писаној или у електронској форми.
(4) Министар доноси правилник којим се прописују
садржај и начин вођења подрумске евиденције.
Обиљежавање посуда
Члан 20.
(1) Произвођач је дужан да обиљежи сваку посуду у
којој се налази дестилат пољопривредног поријекла и јако
алкохолно пиће у ринфузном стању према намјени (за производњу, одлежавање, старење, чување и друго) и да на
њему назначи алкохолну јачину по запремини.
(2) Произвођач је дужан да посебно обиљежи посуду
са дестилатом пољопривредног поријекла и јаким алкохолним пићем у ринфузном стању чији квалитет није у складу
са прописаним квалитетом и да тачно наведе недостатке у
односу на прописан квалитет.
(3) Министар доноси правилник којим се прописује начин обиљежавања посуда са дестилатом пољопривредног
поријекла и јаким алкохолним пићем у ринфузном стању.
Дозријевање јаког алкохолног пића
Члан 21.
(1) Обавеза је произвођача да обезбиједи дозријевање
јаког алкохолног пића само на начин и под условима који су
прописани овим законом и прописима донесеним на основу њега.
(2) Старост јаког алкохолног пића које је дозријевало
одређује се према најмлађем улазном дестилату пољопривредног поријекла.
Услужна дестилација
Члан 22.
(1) Произвођач може да врши услужну дестилацију
преврелог кљука, односно редестилацију којом добија дестилат пољопривредног поријекла.
(2) Произвођач је дужан да евидентира у подрумској
евиденцији количину преврелог кљука и добијеног дестилата пољопривредног поријекла из става 1. овог члана.
(3) За квалитет и здравствену исправност, односно безбједност дестилата пољопривредног поријекла из става 1.
овог члана одговоран је произвођач.
ГЛАВА IV
ГЕОГРАФСКА ОЗНАКА
Географска ознака јаког алкохолног пића
Члан 23.
(1) Географска ознака јаког алкохолног пића (у даљем
тексту: географска ознака) је ознака која идентификује јако
алкохолно пиће поријеклом са територије Републике Српске (у даљем тексту: Република), региона или локалитета
са те територије, при чему се одређени квалитет, углед или
друге карактеристике јаког алкохолног пића могу приписати његовом географском поријеклу.
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(2) Географска ознака која је регистрована, односно
призната и уписана или евидентирана као право интелектуалне својине не може постати генерички назив.
(3) Назив jaког алкохолног пића који је постао генерички не може се регистровати као географска ознака.
(4) Назив jaког алкохолног пића који је постао генерички представља назив који је, и поред повезаности са мјестом или регијом у којој је јако алкохолно пиће првобитно
произведено или стављено у промет, постао уобичајен назив за јако алкохолно пиће.
Хомонимне географске ознаке
Члан 24.
Хомонимна географска ознака која испуњава прописане услове може да се региструје, при чему се води рачуна о
локалној и традиционалној употреби и могућем ризику од
забуне, а нарочито да:
1) хомонимни назив који доводи у заблуду потрошача
тако да вјерује да јако алкохолно пиће потиче са друге територије не може да се региструје, чак и ако је тај назив тачан
у односу на стварно подручје, регион или мјесто поријекла
производа и
2) може да се дозволи употреба регистрованих хомонимних географских ознака само ако у пракси постоји јасна
разлика између хомонима који је касније регистрован и већ
регистрованог назива, при чему се води рачуна о праведном односу према произвођачима, а да се потрошачи не
доводе у заблуду.
Заштита географске ознаке
Члан 25.
Регистроване географске ознаке уживају правну заштиту од:
1) сваке директне или индиректне комерцијалне употребе за производе који нису обухваћени регистрацијом
ако су ти производи упоредиви са јаким алкохолним пићем
регистрованим са том географском ознаком или ако таква
употреба регистроване географске ознаке искоришћава
њен углед,
2) сваке погрешне употребе, имитације или подсјећања,
чак и када је право поријекло производа наведено или од
употребе географске ознаке у преводу или употребе заједно
са изразима, као што су “налик”, “попут”, “као”, “типа”, “у
стилу”, “произведено”, “арома” или сличним појмовима,
3) употребе лажних и обмањујућих података или података који доводе у заблуду потрошача у погледу изворности, поријекла, природе или битних особина при опису,
представљању или декларисању производа, чиме се стиче
погрешан утисак о његовом поријеклу и
4) било којих других поступака којима се потрошач доводи у заблуду о правом поријеклу производа.
Однос између жига и географске ознаке
Члан 26.
(1) Жиг који садржи или се састоји од регистроване
географске ознаке не може да се региструје ако би се употребом таквог жига нарушила правна заштита регистроване географске ознаке на неки од начина из члана 25. овог
закона.
(2) Жиг који је регистрован, али се њиме нарушава
правна заштита регистроване географске ознаке на неки
од начина из члана 25. овог закона, може да се прогласи
ништавним у складу са прописима који уређују ту област.
(3) Жиг чијом се употребом нарушава правна заштита регистроване географске ознаке на неки од начина из
члана 25. овог закона, а који је регистрован на територији
Републике у складу са прописима који уређују ту област,
прије него што је регистрована географска ознака у складу
са одредбама овог закона, може се и даље употребљавати
под условом да не постоји основ за његово поништавање
или опозив, односно престанак важења жига у посебним
случајевима, у складу са прописима који уређују ту област.
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(4) Географска ознака не може да се региструје ако се,
имајући у виду углед, реноме и период током којег је жиг
коришћен, регистрацијом географске ознаке потрошач доводи у заблуду о правом идентитету производа.
Регистрација географске ознаке
Члан 27.
Географска ознака региструје се у Регистaр географских ознака и овлашћених корисника географске ознаке
јаких алкохолних пића (у даљем тексту: Регистар географских ознака) и ужива правну заштиту у Републици.
Захтјев за регистрацију географске ознаке
Члан 28.
(1) Регистрација географске ознаке покреће се на захтјев произвођача, односно групе произвођача који се подноси Министарству.
(2) Захтјев за регистрацију географске ознаке (у даљем
тексту: захтјев) може да се односи само на једну географску
ознаку и само на једну врсту јаког алкохолног пића.
(3) Захтјев садржи податке о подносиоцу захтјева (назив односно име, сједиште, односно адреса и матични
број), а ако захтjев подноси група произвођача - податке о
сваком појединачном члану групе.
(4) Произвођач може поднијети захтјев ако:
1) је у вријеме подношења тог захтјева једини произвођач јаког алкохолног пића за који захтијева географску
ознаку у одређеном подручју,
2) једини користи традиционалне и непромјењиве локалне поступке и
3) географско подручје има особине које се знатно разликују од особина сусједних подручја или ако се особине
пића разликују.
(5) Уз захтјев се подноси:
1) техничка документација,
2) доказ да је јако алкохолно пиће усклађено са главним
спецификацијама техничке документације за то јако алкохолно пиће (физичко-хемијска анализа овлашћене лабораторије) које није старије од годину дана,
3) доказ o вези између географског подручја и јаког
алкохолног пића, односно доказ о производњи јаког алкохолног пића на географском подручју које је истакнуто у
називу и
4) доказ о уплаћеној административној такси.
(6) Министар доноси правилник којим се прописује
образац и садржај захтјева, садржај техничке и друге потребне документације за упис у Регистар географских ознака.
Комисија за регистрацију јаких алкохолних пића са
географском ознаком
Члан 29.
(1) Поступак испитивања захтјева из члана 28. овог закона спроводи Комисија за регистрацију јаких алкохолних
пића са географском ознаком (у даљем тексту: Комисија),
коју рјешењем именује министар.
(2) Комисија из става 1. овог члана има најмање пет чланова и замјенике чланова, који се бирају из реда стручњака
из области које су релевантне за производњу и промет јаких
алкохолних пића, а предсједник Kомисије је члан из реда
запослених Министарства.
(3) Министар доноси правилник којим се прописује
садржај и начин рада Kомисије, услове које су обавезни да
испуњавају чланови Комисије, као и начин извјештавања
о раду.
(4) Трошкове рада Kомисије сноси подносилац захтјева, а врсту и висину трошкова из става 3. овог члана, као и
начин наплате утврђује Влада одлуком, на приједлог Министарства.
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Поступак по захтјеву
Члан 30.
(1) Комисија је обавезна да захтјев ријеши у року од три
мјесеца од дана пријема потпуног захтјева.
(2) Захтјев за који Комисија утврди да је основан и
потпун објављује се на интернет страници Министарства.
(3) Сваки заинтересовани произвођач који има правни интерес и који је уписан у Регистар произвођача може
Министарству поднијети приговор на захтјев, у року од 30
дана од дана објављивања захтјева из става 2. овог члана.
(4) Након истека рока од 30 дана од дана објављивања
захтјева из става 2. овог члана, Комисија у приједлогу за
усвајање или одбијање захтјева образлаже и оправданост
евентуалних приговора из става 3. овог члана.
(5) На основу приједлога Комисије, министар доноси
рјешење о упису у Регистар географских ознака које је
коначно.
Регистар географских ознака
Члан 31.
(1) По коначности рјешења о регистрацији географске
ознаке, ова географска ознака региструје се у Регистру географских ознака који води Министарство.
(2) Овлашћени корисник регистроване географске
ознаке (у даљем тексту: овлашћени корисник) дужан је да
пријави Министарству сваку промјену података који се односе на његов статус, промјену облика организовања и других података који се уписују у Регистар, у року од 30 дана
од дана настале промјене.
(3) Подаци из Регистра географских ознака су јавни и
чувају се трајно.
(4) Министар доноси правилник којим се прописује
садржај и начин вођења Регистра географских ознака.
Право употребе регистроване географске ознаке
Члан 32.
(1) Право употребе регистроване географске ознаке
могу да имају:
1) произвођач, односно удружење произвођача, подносиоци захтјева и
2) други произвођачи, односно удружења произвођача
који јако алкохолно пиће производе у свему у складу са
техничком документацијом која је поднесена у поступку за
регистрацију географске ознаке.
(2) Произвођач, односно удружење произвођача из става 1. овог члана регистровану географску ознаку могу да
употребљавају само када се као овлашћени корисник упише у Регистар географских ознака.
(3) Произвођач из става 1. тачка 1) овог члана уписује се
у Регистар географских ознака као овлашћени корисник, на
основу коначног рјешења о признавању географске ознаке.
(4) Произвођач из става 1. тачка 2) овог члана уписује се
у Регистар географских ознака као овлашћени корисник, на
основу коначног рјешења о признавању права на употребу
регистроване географске ознаке.
Брисање овлашћених корисника из
Регистра географских ознака
Члан 33.
Овлашћени корисник брише се из Регистра географских ознака:
1) на захтјев овлашћеног корисника,
2) ако престане да испуњава услове за производњу јаког
алкохолног пића, односно ако престане да постоји произвођач који је уписан као овлашћени корисник.
Право употребе регистроване ознаке
Члан 34.
(1) Поступак за признавањe права на употребу регистроване географске ознаке покреће се на захтјев произвођача, односно удружења произвођача.
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(2) Министар доноси правилник којим се прописује
садржај захтјева за право употребе регистроване географске ознаке.
(3) Подносилац захтјева сноси трошкове поступка издавања рјешења о праву употребе регистроване ознаке.
Поступак по захтјеву
Члан 35.
(1) Поступак испитивања захтјева за признавање права
употребе регистроване географске ознаке спроводи Комисија из члана 29. овог закона.
(2) Ако је захтјев за признавање права употребе регистроване географске ознаке основан и потпун, министар
доноси рјешење о признавању права на употребу регистроване географске ознаке.
(3) По коначности рјешења о признавању права на употребу регистроване географске ознаке у Регистар географских
ознака уписују се подаци о новом овлашћеном кориснику.
Стављање у промет јаког алкохолног пића са
географском ознаком
Члан 36.
(1) На основу извјештаја овлашћене лабораторије и
захтјева за стављање у промет јаког алкохолног пића са
географском ознаком, који подноси овлашћени корисник,
министар доноси рјешење о стављању у промет одређене
количине јаког алкохолног пића са географском ознаком за
одређену производну годину.
(2) Захтјев из става 1. овог члана овлашћени корисник
дужан је да поднесе Министарству најкасније до 30. новембра текуће године за наредну годину.
(3) Трошкове издавања рјешења из става 1. овог члана
сноси подносилац захтјева.
(4) Министар доноси правилник којим се прописује
образац и садржај захтјева из става 1. овог члана.
Садржај и обим права овлашћеног корисника
Члан 37.
(1) Овлашћени корисник има право да регистровану
географску ознаку употребљава искључиво на јаком алкохолном пићу на које се регистрована географска ознака
односи, као и да такво пиће означи ријечима “контролисана
географска ознака”.
(2) Регистрована географска ознака може да се употребљава на начин из става 1. овог члана при декларисању,
описивању и представљању јаког алкохолног пића са географском ознаком.
(3) Право употребе регистроване географске ознаке на
начин из ст. 1. и 2. овог члана односи се само на ону количину јаког алкохолног пића која је одређена у рјешењу из
члана 36. став 1. овог закона.
ГЛАВА V
ДЕКЛАРИСАЊЕ
Очување квалитета
Члан 38.
(1) Јако алкохолно пиће, прије стављања у промет, пуни
се и затвара, односно пакује у оригинално паковање које
том производу обезбјеђује очување квалитета.
(2) Јако алкохолно пиће може се држати и паковати ради
стављања у промет искључиво у посудама чији затварачи
или фолија не садрже олово.
Оригинално паковање и препакивање
Члан 39.
(1) Само произвођач може да врши пуњење у оригинално паковање јаког алкохолног пића које је произвео, а декларисање може да врши произвођач који је јако алкохолно
пиће произвео или његов увозник.
(2) Забрањено је отварати оригинално паковање јаког
алкохолног пића другог произвођача и пиће пунити у другу
амбалажу, односно друго оригинално паковање и такво јако
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алкохолно пиће накнадно декларисати, односно користити
декларације другог произвођача.
Декларисање, описивање и представљање
Члан 40.
(1) Јака алкохолна пића декларишу се, односно описују
и представљају у складу са овим законом, прописима донесеним на основу њега и посебним прописима који уређују
ову област.
(2) Декларација је обавезно лако уочљива, јасна и читка.
(3) Подаци који се користе на декларацији, као и за описивање и представљање јаког алкохолног пића су на једном
од језика и писама који су у службеној употреби у Републици, тако да потрошач може да разумије сваку поједину
информацију.
(4) Дозвољено је вишејезично декларисање које није у
супротности са подацима написаним на једном од службених језика који су употреби у Републици.
(5) На декларацији јаког алкохолног пића, односно при
његовом описивању и представљању може да се наведе период дозријевања само ако је то пиће дозријевало на прописан начин, односно ако се период дозријевања који се
наводи односи на најмлађу алкохолну компоненту.
(6) Министар доноси правилник којим се прописује
начин декларисања, описивања и представљања јаких алкохолних пића.
Декларација јаких алкохолних пића са
географском ознаком
Члан 41.
(1) На јаким алкохолним пићима са географском ознаком обавезно се на декларацији наводи број рјешења којим
се дозвољава стављање у промет одређене количине јаког
алкохолног пића са географском ознаком за одређену производну годину.
(2) Регистрована географска ознака јаког алкохолног
пића се не може преводити приликом декларисања, описивања и представљања.
Услови за стављање у промет
Члан 42.
(1) Само јака алкохолна пића која испуњавају услове у
погледу квалитета и безбједности у складу са овим законом
и прописима донесеним на основу њега и која су у оригиналном паковању могу да се ставе у промет за непосредну
људску потрошњу.
(2) Јака алкохолна пића и дестилате пољопривредног
поријекла у ринфузном стању може да продаје само произвођач другом произвођачу.
Обавезна документација у промету и транспорту
Члан 43.
(1) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног поријекла у промету прати извјештај о испитивању квалитета
и отпремница са подацима о власнику, количини у литрима
и алкохолну јачину по запремини, као и подацима о називу и сједишту купца, одредишту испоруке и регистарској
ознаци превозног средства.
(2) Не сматра се прометом транспорт јаког алкохолног
пића и дестилата пољопривредног поријекла ако транспорт
врши власник, односно произвођач за властите потребе.
(3) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног
поријекла из става 2. овог члана у транспорту прати извјештај о испитивању квалитета и отпремница са подацима о
власнику, количини у литрима и алкохолну јачину по запремини, одредишту испоруке и регистарској ознаци превозног средства.
Квалитет у промету
Члан 44.
(1) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног
поријекла у транспорту, складишту и продаји обавезно се
држе на начин који обезбјеђује очување њиховог квалитета.
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(2) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног поријекла који је у Републику увезен ради даље производње,
односно продаје, обавезно у погледу квалитета и декларисања испуњавају услове прописане овим законом и прописима донесеним на основу њега и прате их одговарајући
документи о квалитету државе извознице.
(3) Јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног
поријекла који су намијењени извозу обавезно испуњавају
услове квалитета прописане овим законом и прописима донесеним на основу њега.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, јако алкохолно пиће
и дестилат пољопривредног поријекла могу да се извозе
иако не испуњавају све услове квалитета прописане овим
законом ако закон земље увознице захтијева другачији квалитет, на основу уговореног и дефинисаног квалитета са
купцем и уз сагласност Министарства.
Обавезе увозника јаких алкохолних пића
Члан 45.
(1) Увозник који намјерава да увезено јако алкохолно
пиће стави у промет дужан је да прије царињења сваку пошиљку јаког алкохолног пића пријави надлежном инспектору за преглед, ради утврђивања безбједности и квалитета.
(2) Ако се лабораторијским испитивањем утврди да пошиљка не одговара прописаним условима безбједности и
квалитета, увозник поступа у складу са рјешењем надлежног инспектора.
Забране
Члан 46.
(1) Забрањено је правном лицу и предузетнику да на
пијаци, угоститељском и продајном објекту, као и на сајму
излаже, услужује и продаје јака алкохолна пића у ринфузном стању.
(2) Забрањено је лицу које производи јако алкохолно
пиће, односно дестилат пољопривредног поријекла за властите потребе, тј. лицу које није произвођач у смислу овог
закона да на пијаци, угоститељском и продајном објекту,
као и на сајму излаже, услужује и продаје јака алкохолна
пића у ринфузном стању.
ГЛАВА VI
НАДЗОР
Управни и инспекцијски надзор
Члан 47.
(1) Управни надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и
прописа донeсених на основу њега врши Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат),
посредством надлежних пољопривредних инспектора и
пољопривредних инспектора у саставу јединица локалне
самоуправе.
(3) Поред инспектора из става 2. овог члана, инспекцијски надзор над примјеном овог закона и прописа донесених на основу њега, а који је у вези са стављањем у
промет и увозом оригинално запакованог јаког алкохолног
пића врше инспектори за храну Инспектората, односно инспектори за храну у саставу јединица локалне самоуправе.
Послови инспекцијског надзора
Члан 48.
(1) У вршењу послова инспекцијског надзора, надлежни инспектор има право и обавезу да утврђује и провјерава:
1) поријекло етил-алкохола који се користи у производњи јаких алкохолних пића,
2) да ли се у просторијама у којима се производи ракија
чува сировина за производњу ракије или готов производ,
држе сировине које није дозвољено додавати у производњи
ракије,
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3) да ли се јака алкохолна пића производе у складу са
произвођачком спецификацијом,
4) испуњеност услова за производњу јаких алкохолних
пића у складу са овим законом,
5) да ли јака алкохолна пића у погледу квалитета испуњавају услове одређене овим законом и прописима донесеним на основу њега,
6) да ли се у производњи користи дестилат пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће које нема одговарајући, односно прописани квалитет, односно да ли је
дорадом или прерадом могуће постићи одговарајући, односно прописани квалитет, као и да ли је произвођач дорадио или прерадио дестилат пољопривредног поријекла или
јако алкохолно пиће неодговарајућег, односно непрописног
квалитета,
7) да ли произвођач води подрумску евиденцију у складу са овим законом и прописом донесеним на основу њега
и да ли ту евиденцију и пратећу документацију чува у складу са овим законом,
8) да ли је произвођач обиљежио судове у којима се налазе дестилати пољопривредног поријекла и јака алкохолна
пића у ринфузном стању у складу са овим законом и прописом донесеним на основу њега,
9) начин и услове старења јаких алкохолних пића,
10) да ли произвођач евидентира у подрумској евиденцији количину преврелог кљука и дестилата пољопривредног поријекла када врши услужну дестилацију,
11) да ли је јако алкохолно пиће са регистрованом географском ознаком у свему у складу са техничком документацијом која је поднесена при регистрацији географске
ознаке,
12) да ли је регистрована географска ознака заштићена
од свих злоупотреба, као и начин употребе регистрованог
жига, односно да ли се употребом регистрованог жига нарушава правна заштита регистроване географске ознаке на
неки од начина из члана 25. овог закона,
13) да ли је географска ознака регистрована, односно
да ли је регистрована у Регистру географских ознака, односно може ли да се употребљава и ужива правну заштиту
у Републици,
14) да ли је овлашћени корисник пријавио сваку промјену података који се односе на њега, у складу са овим законом,
15) да ли је произвођач јаког алкохолног пића са географском ознаком уписан у Регистар географских ознака
као овлашћени корисник,
16) да ли овлашћени корисник употребљава регистровану географску ознаку по обиму и садржају у складу са
овим законом, односно да ли регистровану географску
ознаку употребљава на јаком алкохолном пићу на које се
регистрована географска ознака односи и да ли такво пиће
означава ријечима “контролисана географска ознака”, као и
да ли та права употребљава на прописан начин при декларисању, описивању и представљању јаког алкохолног пића
са географском ознаком, односно само за ону количину јаког алкохолног пића која је одређена у рјешењу из члана
36. став 1. овог закона, као и да ли други произвођачи као
овлашћени корисници незаконито употребљавају регистровану географску ознаку,
17) квалитет сировина, дестилата пољопривредног поријекла и јаких алкохолних пића у производњи, транспорту
и промету,
18) да ли је произвођач прије стављања у промет извршио испитивање квалитета јаког алкохолног пића и дестилата пољопривредног поријекла,
19) да ли је квалитет јаког алкохолног пића у промету
усаглашен са декларацијом, односно пратећом документацијом или одговарајућим документом о квалитету државе
извознице, односно са условима квалитета прописаним
овим законом,
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20) да ли се јако алкохолно пиће у промету налази у
оригиналном паковању и у посудама чији затварачи или
фолија не садрже олово,
21) ко врши пуњење и декларисање, као и да ли се декларисање, описивање и представљање јаког алкохолног
пића, односно јаког алкохолног пића са географском ознаком врши на прописан начин,
22) да ли је извршено препакивање оригиналног паковања другог произвођача и накнадно декларисање, односно
да ли се користи декларација другог произвођача,
23) да ли јака алкохолна пића и дестилати пољопривредног поријекла испуњавају услове за стављање у промет
прописане овим законом и прописима донесеним на основу
њега, односно да ли испуњавају услове у погледу квалитета
и безбједности и да ли су у оригиналном паковању, као и ко
продаје и купује јака алкохолна пића и дестилате пољопривредног поријекла у ринфузном стању,
24) да ли јака алкохолна пића и дестилате пољопривредног поријекла у промету и транспорту прате прописани документи и да ли ти документи имају прописан садржај,
25) да ли се јака алкохолна пића и дестилати пољопривредног поријекла у транспорту, складишту и продаји држе
на начин који обезбјеђује очување њиховог квалитета,
26) да ли јака алкохолна пића и дестилати пољопривредног поријекла који се у Републику увозе ради даље
производње, односно продаје по квалитету и декларисању
испуњавају услове прописане овим законом и прописима
донесеним на основу њега и да ли их прате одговарајући
документи о квалитету државе извознице,
27) да ли јака алкохолна пића и дестилати пољопривредног поријекла намијењени извозу испуњавају услове
квалитета прописане овим законом и прописима донесеним на основу њега,
28) да ли се на пијаци, угоститељском и продајном
објекту и сајму излажу, услужују и продају јака алкохолна
пића у ринфузном стању,
29) да ли се излажу, услужују и продају јака алкохолна
пића и дестилати пољопривредног поријекла које лице прави за властите потребе и
30) извршавање мјера изречених у складу са овим законом.
(2) У вршењу послова надлежни инспектор може да
узима узорке дестилата пољопривредног поријекла и јаких
алкохолних пића без накнаде ради испитивања и утврђивања квалитета.
Овлашћења надлежног инспектора
Члан 49.
(1) У вршењу послова из члана 48. став 1. овог закона надлежни инспектор, поред мјера прописаних законом
којим се уређује област инспекција, може и да:
1) забрани производњу јаког алкохолног пића, ако за то
нису испуњени прописани услови за производњу, односно
ако се производња обавља без доказа о испуњености прописаних услова,
2) забрани производњу јаког алкохолног пића у чијој
производњи се користи етил-алкохол који није пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће које садржи алкохол синтетичког поријекла,
3) забрани производњу ракије ако се у просторијама у
којима се производи ракија чува сировина за производњу
ракије или готов производ затекну сировине које није дозвољено користити у производњи ракије, у складу са овим
законом, односно да одузме такву ракију и сировине које су
коришћене у њиховој производњи,
4) забрани производњу јаког алкохолног пића ако је
приликом контроле у производњи утврђено да дестилат
пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће немају
одговарајући, односно прописан квалитет, односно одузме дестилат пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће када је њиховом прерадом или дорадом немогуће
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постићи одговарајући, односно прописан квалитет или
нареди да се доради или преради дестилат пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће, ако се на тај начин
може постићи одговарајући, односно прописан квалитет,
5) забрани промет јаког алкохолног пића и дестилата
пољопривредног поријекла чији квалитет, начин декларисања, описивања, држања, паковања ради стављања у промет и представљања није у складу са овим законом, прописима донесеним на основу њега и посебним прописима
који уређују ову област,
6) забрани производњу или промет јаког алкохолног
пића са регистрованом географском ознаком које није у
складу са техничком документацијом, која је поднесена
при регистрацији географске ознаке,
7) одузме јако алкохолно пиће са географском ознаком
чија географска ознака није регистрована,
8) одузме јако алкохолно пиће са географском ознаком
чији произвођач није уписан у Регистар географских ознака као овлашћени корисник,
9) одузме сву количину јаког алкохолног пића са географском ознаком коју затекне у производњи и промету
преко количине која је дозвољена рјешењем о стављању
у промет јаког алкохолног пића са географском ознаком за
одређену производну годину,
10) одузме јако алкохолно пиће у ринфузном стању које
се излаже и продаје на пијацама, угоститељским и продајним објектима и сајмовима,
11) одузме јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног поријекла од лица које их је направило за властите
потребе, а излаже их, услужује и продаје другим лицима,
12) забрани промет јаког алкохолног пића и дестилата
пољопривредног поријекла за које прије стављања у промет овлашћена лабораторија није извршила испитивање
квалитета,
13) одузме дестилат пољопривредног поријекла и јако
алкохолно пиће ако се налазе у промету супротно одредбама овог закона, односно ако их није произвео произвођач
или ако се продавац неовлашћено бави њиховим прометом,
излаже ради продаје, нуди и слично, као и одузме превозно
средство, односно судове у којима се превозе, односно чувају такав дестилат и јако алкохолно пиће,
14) обавијести други орган, ако постоје разлози за предузимање мјера за које је тај орган надлежан,
15) поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка
или кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона и
прописа донесених на основу њега,
16) забрани стављање у промет увезеног јаког алкохолног пића које не одговара условима безбједности, односно
квалитета,
17) нареди враћање пошиљке која не одговара прописаним условима пошиљаоцу, односно уништавање ако се не
може вратити пошиљаоцу,
18) одобри промјену намјене пошиљке, односно прераду ако је очигледно да се пошиљка одговарајућим технолошким поступком може довести у стање безбједно за
употребу и
19) нареди друге мјере и предузме друге радње, у складу са овим законом.
(2) Мјере из става 1. т. 1) до 13) и т. 16) до 19) овог члана
налажу се рјешењем надлежног инспектора.
(3) Надлежни инспектор по коначности рјешења о одузимању јаког алкохолног пића и дестилата пољопривредног
поријекла поступа у складу са прописима којима се уређује
начин ускладиштења, чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора.
(4) У случају одузимања дестилата пољопривредног
поријекла, јаког алкохолног пића, превозног средства и посуда надлежни инспектор доноси рјешење о одузимању у
року од три дана од дана њиховог одузимања.
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Трошкови дораде и прераде, као и трошкови због
одузимања, чувања и уништавања
Члан 50.
(1) Трошкови дораде и прераде који настану због поступања по налогу инспектора из члана 18. став 2. овог закона
падају на терет произвођача.
(2) Трошкови који настану због одузимања, чувања и
уништавања јаких алкохолних пића, дестилата пољопривредног поријекла, превозног средства и посуда падају на
терет лица од којих су они одузети.
(3) Jака алкохолна пића и дестилати пољопривредног
поријекла одузети у инспекцијском надзору могу се ставити у даљи промет или употребу у складу са прописима којима се уређује начин ускладиштења, чувања и располагања
робом одузетом у поступку инспекцијског надзора.
ГЛАВА VII
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 51.
(1) Новчаном казном од 5.000 KM до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
1) користи етил-алкохол који није пољопривредног
поријекла, односно алкохол синтетичког поријекла у производњи јаких алкохолних пића (члан 5),
2) у производњи ракије додаје етил-алкохол, шећер,
ароме и друге материје којима се могу повећати количина и
мијењати природни састојци ракије (члан 7. став 4),
3) држи сировине које није дозвољено додавати у производњи ракије у просторијама у којима се производи ракија, чува сировина за производњу ракије и готов производ
(члан 7. став 5),
4) обавља производњу јаких алкохолних пића, а није
уписано у Регистар произвођача (члан 11. став 1),
5) се бави производњом јаких алкохолних пића, а нема
одвојене просторије за производњу од просторија за чување
сировина, односно готовог производа (члан 11. став 3),
6) се бави производњом јаких алкохолних пића, а нема
лице за руковођење пословима производње које у погледу
стручности испуњава прописане услове (члан 11. став 4),
7) произведе или увезе јако алкохолно пиће чији квалитет није у складу са овим законом и прописима донесеним
на основу њега (члан 15. ст. 1. и 2),
8) у производњи користи дестилат пољопривредног поријекла или јако алкохолно пиће који немају одговарајући,
односно прописан квалитет (члан 18. став 1),
9) не поступи по налогу надлежног инспектора, односно не доради или не преради дестилат пољопривредног
поријекла или јако алкохолно пиће за које је приликом службене контроле утврђено да немају одговарајући, односно
прописан квалитет (члан 18. став 2),
10) јако алкохолно пиће не дозријева на начин и под
условима који су прописани у складу са овим законом и
прописима донесеним на основу њега, односно под контролом Министарства (члан 21. став 1),
11) регистровану географску ознаку употребљава за
производе који нису обухваћени регистрацијом, ако употребoм регистроване географске ознаке искоришћава њен
углед, ако погрешно употребљава, имитира или на други
начин злоупотребљава регистровану географску ознаку
(члан 25),
12) употребом регистрованог жига нарушава правну заштиту регистроване географске ознаке на неки од начина
из члана 26. овог закона, а постоје разлози за поништавање
или опозив, односно престанак жига у посебним случајевима, у складу са прописима којима се регулише ова област
(члан 26. став 3),
13) употребљава географску ознаку која није регистрована, односно није регистрована у Регистру географских
ознака (члан 27),
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14) јако алкохолно пиће са географском ознаком које
производи или које је ставио у промет није произведено у
свему у складу са техничком документацијом, поднесеном
уз захтјев из члана 28. овог закона,
15) употребљава регистровану географску ознаку, а
није уписан у Регистар географских ознака као овлашћени
корисник (члан 32. став 2),
16) прије стављања у промет јаког алкохолног пића и
дестилата пољопривредног поријекла није обавио њихово
испитивање квалитета (члан 16. став 2),
17) као овлашћени корисник употребљава регистровану географску ознаку на јаком алкохолном пићу на које
се географска ознака не односи или ријечима “контролисана географска ознака” означава јако алкохолно пиће за
које географска ознака није регистрована, односно употребљава регистровану географску ознаку при декларисању, описивању и представљању јаког алкохолног пића за
које географска ознака није регистрована, односно ако као
произвођач употребљава на наведени начин регистровану
географску ознаку, а није овлашћени корисник те регистроване географске ознаке (члан 37. ст. 1. и 2),
18) као овлашћени корисник употребљава регистровану
географску ознаку на већим количинама јаког алкохолног
пића од количина прописаних рјешењем у члану 36. став 1.
овог закона, којим се дозвољава стављање у промет одређене количине јаког алкохолног пића са географском ознаком
за одређену производну годину,
19) јако алкохолно пиће држи и пакује ради стављања у
промет у посудама чији затварачи или фолија садрже олово
(члан 38. став 2),
20) врши пуњење у оригинално паковање, а није произвођач тог јаког алкохолног пића или декларисање, а није
произвођач или увозник тог јаког алкохолног пића (члан 39.
став 1),
21) врши препакивање оригиналног паковања јаког алкохолног пића и накнадно декларисање, односно користи
декларацију другог произвођача (члан 39. став 2),
22) декларише, описује и представља јако алкохолно
пиће на начин који није у складу са овим законом, прописима донесеним на основу њега и посебним прописима који
уређују ову област (члан 40. став 1),
23) без обзира на то што јако алкохолно пиће није дозријевало на прописан начин, на декларацији, односно при
описивању и представљању наведе да је јако алкохолно
пиће дозријевало или да је дозријевало дуже од стварног
периода дозријевања (члан 40. став 5),
24) стави у промет јако алкохолно пиће које није у оригиналном паковању или које не испуњава услове у погледу
квалитета и безбједности у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега (члан 42. став 1),
25) продаје јака алкохолна пића и дестилате пољопривредног поријекла у ринфузном стању лицу које није произвођач или ако јака алкохолна пића и дестилате пољопривредног поријекла у ринфузном стању купује од лица које
није произвођач (члан 42. став 2),
26) јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног поријекла које је увезао у погледу квалитета и декларисања не
испуњавају услове прописане овим законом и прописима
донесеним на основу њега или их не прате одговарајући
документи о квалитету државе извознице (члан 44. став 2),
27) стави у промет увезено јако алкохолно пиће које не
испуњава прописане услове (члан 45),
28) на пијаци, угоститељском и продајном објекту и
сајму излаже, услужује и продаје јака алкохолна пића у
ринфузном стању (члан 46. став 1),
29) излаже, услужује и продаје јака алкохолна пића и
дестилате пољопривредног поријекла које лице производи
за властите потребе (члан 46. став 2) и
30) надлежном инспектору не дозволи узимање узорака
(члан 48. став 2).
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(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.000 KM
до 6.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 3.000 KM до 9.000 КМ.
Прекршаји
Члан 52.
(1) Новчаном казном од 3.000 KM до 9.000 КМ казниће
се за прекршај правно лице ако:
1) почне производњу или увезе, односно стави у промет јако алкохолно пиће, без произвођачке спецификације
(члан 10. став 1),
2) не достави податке о кооперанту у року од 30 дана од
закључења уговора или не пријави сваку промјену прописаних података у року од 30 дана од дана настале промјене
или не достави податке о производњи, промету и залихама
по годинама у виду извјештаја, једном годишње, до 25. фебруара за претходну годину (члан 13. став 2),
3) у производњи користи дестилат пољопривредног поријекла, односно јако алкохолно пиће, који не испуњавају
прописане услове квалитета (члан 15. став 1),
4) не води и не чува подрумску евиденцију на прописан
начин (члан 19),
5) не обиљeжи на прописан начин сваку посуду са дестилатом пољопривредног поријекла и јаким алкохолним
пићем у ринфузном стању (члан 20. ст. 1. и 2),
6) не евидентира у подрумској евиденцији количину
преврелог кљука и добијеног дестилата пољопривредног
поријекла када врши услужну дестилацију (члан 22. став
2),
7) као подносилац захтјева, односно као овлашћени корисник не пријави Министарству сваку промјену прописаних података у року од 30 дана од дана настале промјене
(члан 31. став 2),
8) на декларацији јаког алкохолног пића са географском
ознаком не стави број рјешења о стављању у промет јаког
алкохолног пића са географском ознаком или ако је приликом декларисања, описивања и представљања употребљава
преведену регистровану географску ознаку (члан 41. ст. 1.
и 2),
9) јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног поријекла у промету не прати извјештај о испитивању квалитета и отпремница са прописаним подацима (члан 43. став
1),
10) у транспорту јако алкохолно пиће и дестилат
пољопривредног поријекла не прати извјештај о испитивању квалитета и отпремница са прописаним подацима (члан
43. став 3),
11) јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног
поријекла у транспорту, складишту и продаји не држи на
начин који обезбјеђује очување њиховог квалитета (члан
44. став 1) и
12) јако алкохолно пиће и дестилат пољопривредног
поријекла који су намијењени извозу не испуњавају услове
квалитета прописане овим законом и прописима донесеним на основу њега (члан 44. став 3).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000 KM
до 3.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.000 KM до 6.000 КМ.
Прекршај лица које није произвођач у смислу овог закона
Члан 53.
Новчаном казном од 500 KM до 1.500 KM казниће
се за прекршај лице које јака алкохолна пића и дестилат
пољопривредног поријекла производи за властите потребе,
тј. лице које није произвођач у смислу овог закона, а које
излаже, услужује и продаје јака алкохолна пића и дестилат
пољопривредног поријекла, произведене за властите потребе (члан 46. став 2).

81

2.10.2015.

ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Подзаконски акти
Члан 54.
Министар у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона доноси:
1) Правилник о декларисању, описивању и представљању јаких алкохолних пића (члан 3. тачка 7, члан 6. став
3, члан 10. став 2, члан 15. став 3, члан 21. став 3. и члан
40. став 6),
2) Правилник о минималним техничко-технолошким
условима за производњу јаких алкохолних пића (члан 11.
став 5. и члан 12. став 4),
3) Правилник о садржају и начину вођења Регистра
произвођача јаких алкохолних пића, садржају произвођачке спецификације, обиљежавању посуда и начину вођења
подрумске евиденције (члан 10. став 2, члан 13. став 3, члан
19. став 4. и члан 20. став 3),
4) Правилник о заштити географских ознака јаких алкохолних пића (члан 28. став 6, члан 29. став 3, члан 31. став
4, члан 34. став 2. и члан 36. став 4).
Рок за усклађивање
Члан 55.
Правно лице и предузетник који обављају дјелатност
производње и промета јаких алкохолних пића дужни су да
своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року
од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Престанак важења ранијег закона
Члан 56.
Ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о вину и ракији у дијелу који се односи на ракију
и друга алкохолна пића (“Службени гласник Републике
Српске”, број 71/09).
Ступање на снагу Закона
Члан 57.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1026/15
10. септембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и Одлуке Народне скупштине Републике Српске
о дугорочном задуживању Републике Српске за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/15), Влада
Републике Српске, на 42. сједници, одржаној 1.10.2015.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О
КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ

I
Даје се сагласност на Уговор о кредитном задужењу,
број: 07.030/403-8585-22/15, са најповољнијим понуђачем
Новом банком а.д. Бања Лука у поступку јавне набавке
прибављања кредитних финансијских средстава у износу
од 12.700.000 КМ за рефинансирање дуга Универзитета у
Источном Сарајеву.
II
Уговор из тачке I ове одлуке потписаће министар финансија и министар просвјете и културе са Новом банком
а.д. Бања Лука.

