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На основу члана 10. став 1. тачка е) Закона о регули-

сању цијена (“Службени гласник Републике Српске”, број 
106/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
уз претходно прибављено мишљење надлежних министар-
става, Влада Републике Српске, на Првој ванредној сједни-
ци, одржаној 16.3.2020. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ВРАЋАЊУ ЦИЈЕНА НА ПРЕТХОДНИ НИВО

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се постојање услова за пропи-

сивање мјера непосредне контроле цијена на подручју Ре-
публике Српске.

Члан 2.
Влада Републике Српске као мјеру непосредне контро-

ле цијена из члана 1. ове уредбе за поједине производе про-
писује враћање цијена на претходни ниво, које су затечене 
у промету и важиле на дан 5.3.2020. године.

Члан 3.
Мјере непосредне контроле из члана 2. ове уредбе од-

носе се на сљедеће производе:
1) све врсте брашна, све врсте хљеба, пецива и других 

пекарских производа од брашна и житарица,
2) млијеко и млијечни производи,
3) јаја, и производи од јаја,
4) шећер,
5) со за људску исхрану,
6) рижа,
7) тјестенина,
8) све врсте свјежег меса, рибе и њихове прерађеви-

не,
9) воће и поврће,
10) месне конзерве,
11) рибље конзерве,
12) вода за пиће,
13) јестиво уље,
14) свињска маст, маслац, масло и маргарин,
15) формуле за дојенчад и формуле након дојења,

16) прерађена храна на бази житарица и дјечија храна 
за дојенчад и малу дјецу,

17) додаци исхрани,
18) храна за посебне медицинске потребе,
19) храна погодна за лица нетолерантна на глутен,
20) пелене за једнократну употребу за дјецу и одрасле,
21) хигијенски улошци,
22) детерџент за веш,
23) детерџент за суђе,
24) сапун,
25) средства за дезинфекцију воде, простора и руку 

(укључујући концентровани алкохол),
26) тоалетни папир,
27) паста за зубе,
28) заштитни комбинезони и друга заштитна и меди-

цинска одјећа и обућа,
29) заштитне наочале и визири, заштитне рукавице, за-

штитне навлаке за ципеле,
30) заштитне маске - хируршке,
31) заштитне маске за лице ФФП2 и ФФП3 и
32) постељина и остали веш за здравствени систем.

Члан 4.
Трговци на велико и на мало обавезни су да за произво-

де из члана 4. ове уредбе примијене цијене затечене у про-
мету на дан 5.3.2020. године.

Члан 5.
Инспекцијски надзор над примјеном одредаба ове 

уредбе врши Републичка управа за инспекцијске послове 
посредством републичког тржишног инспектора и тржи-
шног инспектора у јединицама локалне самоуправе у скла-
ду са овлашћењима прописаним овим законом и прописом 
којим се уређује инспекцијски надзор.

Члан 6.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 20.000 КМ казни-

ће се за прекршај трговац као привредно друштво, односно 
друго правно лице ако поступа супротно одредби члана 4. 
Уредбе.

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за 
прекршај и одговорно лице у привредном друштву од-
носно другом правном лицу новчаном казном од 5.000 КМ 
до 10.000 КМ.
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(3) За радње из става 1. овог члана казниће се и трговац 
као предузетник новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

(4) Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи мје-
ра одузимања имовинске користи остварене извршењем 
прекршаја.

Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-791/20 Предсједник
16. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 41. став 2. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 121/12 и 46/17), а у вези са чл. 50. и 51. Закона 
о заштити становништва од заразних болести (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 90/17), на приједлог Ре-
публичког штаба за ванредне ситуације, Влада Републике 
Српске, на Првој ванредној сједници, одржаној 16.3.2020. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком проглашава се ванредна ситуација за те-

риторију Републике Српске због епидемиолошке ситуације 
у Републици Српској усљед корона вируса 2019-nСoV.

II
Доношењем ове одлуке снаге за заштиту и спасавање из 

члана 8. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуа-
цијама стављају се под команду Републичког штаба за ван-
редне ситуације, осим организационих јединица из тачке 
в) овог члана, које дјелују у координацији са Републичким 
штабом за ванредне ситуације.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-792/20 Предсједник
16. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став (1) тачка з) и члана 43. став (6) 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), члана 81. став (4) Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/08) и члана 53. став (1) Закона о државним службе-
ницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на Првој 
ванредној сједници, одржаној 16.3.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА - ГЛАВНОГ 

РЕПУБЛИЧКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНСПЕКТОРА У 
РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Десимиру Миљићу, доктору медицине, престаје ду-
жност помоћника директора - главног републичког здрав-
ственог инспектора у Републичкој управи за инспекцијске 
послове због смрти.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-794/20 Предсједник
16. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став (1) тачка з) и члана 43. став 
(6) Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), члана 81. став (4) Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/08) и члана 42. Закона о државним службени-
цима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на Првој 
ванредној сједници, одржаној 16.3.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА - ГЛАВНОГ РЕПУБЛИЧКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ 

ИНСПЕКТОРА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Пејо Ђурашиновић, дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије, поставља се за вршиоца дужности по-
моћника директора - главног републичког здравственог 
инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове 
до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-795/20 Предсједник
16. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 34. став 2. т. 2), 3), 4) и 9) Закона о хра-

ни (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  доноси

ПРАВИЛНИК 
O ПРОИЗВОДИМА ОД ЖИТАРИЦА

Члан 1.
Овим правилником прописују се категоризација, квали-

тет и додатни захтјеви за означавање производа од житари-
ца који се стављају на тржиште Републике Српске.

Члан 2.
Према намјени, саставу, особинама и врсти технолош-

ког процеса производи од житарица разврставају се и ста-
вљају на тржиште под називом:

1) ољуштене житарице,
2) готови производи од житарица,
3) млински производи.

Члан 3.
(1) Ољуштене житарице су житарице добијене 

љуштењем или другом одговарајућом обрадом зрелих, 
здравих и добро очишћених зрна.

(2) Ољуштене житарице су:
1) ољуштена рижа и 
2) друге ољуштене житарице (јечам, пшеница, зоб, про-

со, сирак, спелта и хељда).
(3) Ољуштена рижа из става 2. тачка 1) овог члана озна-

чава се као рижа.
(4) Производи из става 2. тачка 2) овог члана стављају 

се на тржиште и под називом: “каше”, те садрже податак 
о врсти житарице од које производ потиче (нпр. просена 
каша, јечмена каша и слично).

Члан 4.
На тржиште није дозвољено стављати oљуштена жита 

за људску употребу која садрже:
1) живе складишне штеточине и инсекте у било којем 

развојном облику,
2) мртве инсекте или њихове дијелове,
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