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Радослав са 1/3 дијела, Гутић удова Милана Анђа са 1/3 
дијела, по старом премјеру нема идентификације;

- к.ч. бр. 3056/4, “Задубјеница”, њива 5. класе, у повр-
шини  од 111 м², уписана у ПЛ 95, КО Биоград 2, посјед 
Гутић (Милана) Милорад са 1/3 дијела, Гутић (Милана) 
Радослав са 1/3 дијела, Гутић удова Милана Анђа са 1/3 
дијела, по старом премјеру нема идентификације, за коју 
је у поступку утврђено да је стварно сувласништво Гутић 
(Милан) Милорада са дијелом од 1/2, Гутић (Радослава) 
Владимира са дијелом од 1/8, Комненић (Радослава) Зорке 
са дијелом од 1/8, Гутић (Радослава) Миленка са дијелом од 
1/8 и Кешељ (Радослава) Радојке са дијелом од 1/8. На свим 
напријед наведеним парцелама налази се природна трава, 
а на парцелама означеним по новом премјеру као к.ч. бр. 
2522 и 2523 постоји и ограда од природног растиња.

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина 
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су по-
требни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 
Број: 04/1-012-2-1486/14  Предсједница
3. јула 2014. године  Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 5. Закона о ветеринарству у Ре-

публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 42/08 и 6/12) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

ФОНДА ЗА СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЈЕЊИВАЊЕ 
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и критеријуми 

утрошка средстава која су намијењена обезбјеђивању пра-
вовременог спровођења ветеринарских обавезних мјера 
које обезбјеђује Република Српска, а којима се осигурава 
минималан обим заштите животиња од заразних и парази-
тарних болести, заштита људи од зооноза и несметан про-
мет животињама и њиховим производима. 

Члан 2.
(1) Фонд за сузбијање и искорјењивање заразних бо-

лести (у даљем тексту: Фонд) представља буџетску пози-
цију у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство), на којој се 
планирају средства за које Законом о ветеринарству у Ре-
публици Српској (у даљем тексту: Закон) није прописано 
да их финансира власник животиња и за које није посеб-
ним прописима уређено финансирање из буџета Републике 
Српске или буџета локалне самоуправе.

(2) Средства из става 1. овог члана намијењена су обе-
збјеђивању правовременог спровођења ветеринарских оба-
везних мјера које обезбјеђује Република Српска (у даљем 
тексту: Република), а којима се осигурава минималан обим 
заштите животиња од заразних и паразитарних болести, за-
штита људи од зооноза и несметан промет животињама и 
њиховим производима, а нарочито за надокнаду штете уз-
роковане мјерама сузбијања заразних болести и за финан-
сирање мјера у случају ванредних околности.

Члан 3.
Извори средстава за финасирање и спровођење ветери-

нарских мјера у складу са Законом су: 
1) средства прикупљенa на основу накнада за ветери-

нарско-санитарне прегледе и контролу: 

1. животиња за клање и преглед меса након клања, 
2. животних намирница на мјесту производње и ускла-

диштења до њиховог стављања у промет, 
3. животињских производа, која се врши на тржницама 

и пијацама прије стављања у промет, 
4. пошиљки животиња, животињских производа, жи-

вотињских сировина и животињских отпадака који се от-
премају превозним средствима изван подручја општине, 
односно града, при утовару и истовару; 

2) средства прикупљенa на основу издавања увјерења о 
здравственом стању животиња и 

3) личних средстава фармера, у складу са прописима о 
обиљежавању и кретању животиња.

Члан 4.
Из средстава Фонда финансирају се:
1) надокнаде штете за животиње које су убијене или 

заклане, као и предмети и сировине који су оштећени, по-
кварени или уништени приликом реализације мјера за су-
збијање нарочито опасних заразних болести и зооноза,

2) реализацију епидемиолошких студија и студија ана-
лиза ризика, припрему и израду планова хитних мјера, при-
правности теренске лабораторијске дијагностике заразних 
болести,

3) едукације ветеринара практичара и инспектора, 
увођење иновативних програма заштите здравља и репро-
дукције животиња, увођење у праксу и публиковање нових 
прописа, као и нових ветеринарско-медицинских достиг-
нућа, поступака, односно метода стручног рада и образо-
вања власника животиња када је то потребно и 

4) мјере спречавања појаве и ширења заразних боле-
сти у случају ванредног стања изазваног природним или 
другим несрећама које узрокују обољење већег броја жи-
вотиња или појаву епизоотије на граничном подручју, од-
носно у Републици. 

Члан 5.
(1) Министарство из средстава Фонда обезбјеђује 

власнику животиња (правно или физичко лице) надокнаду 
из члана 4. тачка 1) овог правилника у случајевима ако: 

1) власник одмах пријави избијање заразне болести или 
сумње на заразну болест, 

2) је правовремено обављено обавезно превентивно 
вакцинисање у свим одговарајућим периодима, као и дијаг-
ностичко и друго потребно испитивање животиња, 

3) је власник поштовао и примијенио све друге пропи-
сане и одређене мјере за спречавање и сузбијање болести и

4) је власник уплатио накнаду за пружање ветеринар-
ских услуга.

(2) Ветеринарски инспектор подноси Министарству 
захтјев за формирање комисије за процјену штете, која 
присуствује спровођењу обавезних мјера и врши процје-
ну настале штете за мјере из става 1. овог члана, а обавеза 
ветеринарског инспектора је да, након спроведених мјера, 
поднесе Министарству извјештај са свим чињеницама бит-
ним за рјешавање захтјева за надокнаду штете у року од 30 
дана од дана изласка комисије на лице мјеста. 

(3) Комисију из става 2. овог члана именује министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тек-
сту: министар) из реда државних службеника, службеника 
јединица локалне самоуправе, надлежних инспектора и 
лица запослених у ветеринарским организацијама. 

(4) Члановима комисије из става 2. овог члана не испла-
ћује се накнада за рад у комисији. 

(5) Процјена настале штете одређује се према тржи-
шној вриједности животиње, сировине, односно предме-
та и извршених услуга, а ако је убијена, односно заклана 
животиња, као и ако је уништени или оштећени предмет, 
односно сировина у цијелости или дјелимично још упо-
требљива, надокнада се смањује за вриједност још упо-
требљивог дијела.
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(6) Надокнаду из става 1. овог члана могу да остваре 

правна или физичкa лица која Министарству поднeсу зах-
тјев на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу овог правилни-
ка и чини његов саставни дио, уз који прилажу: 

1) записник комисије о процјени штете,
2) фото-документацију,
3) признаницу о извршеним мјерама санације, 
4) рачун о извршеној еутаназији животиња или спрове-

деним мјерама санације терена, овјерен и од ветеринарског 
инспектора, 

5) рјешење ветеринарског инспектора,
6) лабораторијски налаз, ако се односи на предмет зах-

тјева и
7) изјаву да ова надокнада није финансирана из других 

извора.
(7) Захтјев за исплату средстава из става 1. овог члана 

подноси се у року од 60 дана након спроведених мјера за 
текућу годину.

(8) Мјере санације терена које се спроводе по рје-
шењу ветеринарског инспектора исплаћују се извршио-
цима мјера (ветеринарске организације) у сљедећим 
износима: вађење крви 4 КМ, еутаназија 11 КМ по грлу, 
Т-61 препарат 1,10 КМ по 1 ml утрошеног препарата, де-
зинфекција заражених објеката, дворишта и јама гробни-
ца 0,50 КМ по 1 m², дезинфекција превозних средстава 
10 КМ по превозном средству и за друге мјере по најни-
жој цијени из цјеновника Ветеринарске коморе Републи-
ке Српске. У цијену коју плаћа Министартсво по еутана-
зираном грлу урачунати су трошкови рада, изласка вете-
ринара на терен и потрошни материјал (лична заштитна 
опрема).

(9) Средства за мјере из става 8. овог члана остварују се 
на основу захтјева из Обрасца 1, који се налази у Прилогу 
овог правилника, а који Министарству подноси извршилац 
мјера и уз који се прилаже рачун, овјерен од ветеринарског 
инспектора и рјешење ветеринарског инспектора о на-
ређењу извршења мјера.

(10) Након обраде захтјева и провјере достављене доку-
ментације, министар доноси рјешење о исплати средстава 
за намјене из овог члана. 

Члан 6.
(1) Средствима из члана 4. тачка 2) овог правилника 

финансирају се:
1) реализација епидемиолошких студија и студија ана-

лиза ризика, 
2) израда плана хитних мјера у случају појаве нове бо-

лести и 
3) приправности референтне лабораторијске дијаг-

ностике заразних болести које треба одмах да се утврде, 
према постојећим плановима хитних интервенција и тро-
шкови хитних мјера до успостављања могућности даљег 
редовног дјеловања и финансирања.

(2) Министар у складу са утврђеним приоритетима 
рјешењем налаже реализацију епидемиолошких студија и 
студија анализа ризика из става 1. тачка 1) овог члана, које 
реализује референтна лабораторија за одређене болести (у 
даљем тексту: референтна лабораторија), која је рјешењем 
министра овлашћена као референтна лабораторија за одре-
ђене болести.

(3) Министар у складу са утврђеним приоритетима 
рјешењем налаже израду планова хитних мјера из става 1. 
тачка 2) овог члана за поједине болести које израђују рефе-
рентне лабораторије, а посебним рјешењем одобрава план 
и трошкове предложених мјера и приправност референтне 
лабораторијске дијагностике заразних болести из става 1. 
тачка 3) овог члана.

(4) Намјенска средства из става 1. овог члана могу да 
користе референтне лабораторије које Министарству под-
носе захтјев на Обрасцу 2, који се налази у Прилогу овог 
правилника, уз који прилажу:

1) елаборат о реализованој епидемиолошкој студији, 
студији анализе ризика, плану хитних мјера или приправ-
ности референтне лабораторијске дијагностике,

2) извјештај о реализацији активности, који треба да 
садржи табеларни извјештај активности о планираним и 
оствареним резултатима,

3) финансијски извјештај на Обрасцу 3, који се налази у 
Прилогу овог правилника, уз обавезно достављање доказа 
о утрошку дозначених средстава (копије фактура, фискал-
них рачуна, као и изјаву да одређена активност није финан-
сирана из других извора) и

4) спецификацију са именима, проведеним радним вре-
меном, износом накнаде за свако лице ангажовано на реа-
лизацији активности из става 1. овог члана.

(5) Захтјев за исплату средстава из става 1. овог члана 
подноси се најкасније до 15. децембра текуће године.

(6) Износ средстава који се исплаћује за активности 
из става 1. овог члана утврђује се након обраде свих при-
спјелих захтјева до износа који је утврђен Планом утрошка 
средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање заразних 
болести и исплаћује се једанпут годишње.

(7) Министар доноси рјешење о исплати средстава за 
намјене из овог члана.

Члан 7.
(1) Средствима из члана 4. тачка 3) овог правилника 

финансирају се:
1) едукације ветеринара практичара, инспектора и 

стручњака из појединих области и
2) увођења иновативних програма заштите здравља и 

репродукције животиња и увођења у праксу и публиковања 
нових прописа, нових ветеринарско-медицинских достиг-
нућа, поступака, односно метода стручног рада и образо-
вања власника животиња када је то потребно.

(2) Захтјев за надокнаду трошкова из става 1. тачка 1) 
овог члана могу да поднесу правна или физичка лица (вете-
ринарска струковна удружења и референтне лабораторије) 
на Обрасцу 4, који се налази у Прилогу овог правилника, 
уз који прилажу:

1) образложења потребе за посебним знањима,
2) уговор о дјелу, потписан између ветеринарског стру-

ковног удружења и предавача,
3) извјештај о спроведеној едукацији,
4) списак лица која су присуствовала едукацији са њи-

ховим потписима и 
5) финансијски извјештај, уз обавезно достављање до-

каза о утрошку средстава (копије фактура, фискалних рачу-
на, као и изјаву да наведена активност није финансирана из 
других извора).

(3) Захтјев за признавање трошкова из става 1. тачка 
2) овог члана подносе правна или физичка лица (ветери-
нарске организације, ветеринарски институти, заводи и ла-
бораторије) на Обрасцу 5, који се налази у Прилогу овог 
правилника, уз који прилажу: 

1) елаборат за увођења иновативних програма, увођења 
у праксу и публиковања нових прописа, нових ветеринар-
ско-медицинских достигнућа и поступака и

2) финансијски извјештај, уз обавезно достављање до-
каза о утрошку средстава (копије фактура, фискалних рачу-
на, као и изјаву да наведена активност није финансирана из 
других извора).

(4) Захтјев за исплату средстава из става 1. овог члана 
подноси се најкасније до 15. децембра текуће године.

(5) Износ средстава који се исплаћује за активности из ста-
ва 1. овог члана утврђује се након обраде свих приспјелих зах-
тјева према процентуалном учешћу у укупном износу који је 
утврђен Планом утрошка средстава Фонда за сузбијање и иско-
рјењивање заразних болести и исплаћује се једном годишње.

(6) Министар доноси рјешење о исплати средстава за 
намјене из овог члана. 
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Члан 8.
(1) Средствима из члана 4. тачка 4) овог правилника 

финансирају се: 
1) минимални обим заштите животиња од заразних и 

паразитарних болести,
2) обезбјеђивања здравствено исправне хране и воде за 

животиње,
3) вакцинисање животиња у зараженом и угроженом 

подручју, надокнада за угинуле и страдале животиње, 
4) дијагностичка теренска и лабораторијска испити-

вања (епизоотиолошка извиђања), као и патоанатомска 
дијагностика, када је у случају сумње потребно хитно по-
тврдити болест или одбацити сумње,

5) набавка вакцина, средстава и опреме за дезинфекцију 
и других средстава за спречавање, утврђивање и сузбијање 
животињских заразних болести и

6) обезбјеђивање здравствене исправности сировина 
и производа животињског поријекла у смислу превенције 
остатака штетних материја.

(2) Намјенска средства из става 1. овог члана могу да 
остваре правна или физичка лица (ветеринарске организа-
ције, ветеринарски институти, заводи и лабораторије) која 
Министарству подносе захтјев на Обрасцу 6, који се налази 
у Прилогу овог правилника, уз који прилажу: 

1) извјештај о реализацији активности, који треба да 
садржи табеларни извјештај активности о планираним и 
оствареним резултатима,

2) финансијски извјештај, уз обавезно достављање 
доказа о утрошку дозначених средстава (копије фактура, 

фискалних рачуна, као и изјаву да одређена активност није 
финансирана из других извора) и

3) спецификацију са именима, проведеним радним вре-
меном, износом накнаде за свако лице ангажовано на реа-
лизацији активности из става 1. овог члана.

(3) Захтјев за исплату средстава из става 1. овог члана 
подноси се најкасније до 15. децембра текуће године.

(4) Износ средстава који се исплаћује за активности из 
става 1. овог члана чине средства из подт. 2. и 3. тачке II 
Одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава 
Фонда за сузбијање и искорјењивање заразних болести, 
која се приоритетно користе за финансирање мјера спреча-
вања појаве и ширења болести и утврђују се након обраде 
свих приспјелих захтјева. 

(5) Министар доноси рјешење о исплати средстава за 
намјене из овог члана. 

Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину и критеријумима утрошка средста-
ва Фонда за сузбијање и искорјењивање заразних боле-
сти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 85/13 и 
99/13).

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.01-052-5015/14
14. јула 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 

Република 
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Образац 1. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886, e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Ж и р о 
рачун
Назив банке:

На основу одредаба члана ________ Правилника о начину и критеријумима утрошка средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање 
заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број __/14), подносим

ЗАХТЈЕВ
 ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста штете Износ Мјесец у којем је спроведена мјера
Подстицајна средства за надокнаду штете и 

санацију терена 2014. 

Уз овај захтјев достављамо (заокружити):
а) записник Комисије о процјени штете,
б) фото-документацију,
в) признаницу, 
г) рачун,
д) рјешење инспектора и
ђ) лабораторијски налаз (ако се односи на предмет овог захтјева).

Напомена: ..................................................................................................................................................
Молимо вас да средства исплатите на наш жиро рачун, наведен уз нашу адресу.

 ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ 
радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености захтјева. Сагласан сам 
да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена средства 
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ненамјенски утрошена, или да су за исту мјеру надокнаде штете поднесени захтјеви код Агенције за аграрна плаћања или да је штета 
финансирана из других извора.

Датум: .....................................
Потпис подносиоца захтјева

Мјесто: ....................................

Република 
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде

Образац 2. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886, e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Ж и р о 
рачун
Назив банке:

На основу одредаба члана ________ Правилника о начину и критеријумима утрошка средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање 
заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број __/14), подносим

ЗАХТЈЕВ
 ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Средства намијењена за: Износ Мјесец у којем је спроведена активност 
Реализација епидемиолошких студија и студија анализа ризика 2014. 
План хитних мјера у случају појаве нове болести 2014. 
Приправност теренске лабораторијске дијагностике заразних 
болести 2014. 

Уз овај захтјев доставља се (заокружити):
а) елаборат о реализованој епидемиолошкој студији, студији анализе ризика, плану хитних мјера или приправности теренске 

лабораторијске дијагностике,
б) извјештај о реализацији активности, који треба да садржи табеларни извјештај активности о планираним и оствареним 

резултатима (Образац 3), 
в) финансијски извјештај, уз обавезно достављање доказа о утрошку дозначених средстава (копије фактура, фискалних рачуна, као 

и изјаву да одређена активност није финансирана из других извора) и
г) спецификацију са именима, проведеним радним временом, износом накнаде за свако лице ангажовано на реализацији активности.

Напомена: ..................................................................................................................................................
Молимо вас да средства исплатите на жиро рачун наведен уз адресу.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ 
радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености захтјева. Сагласан сам 
да вратим добијена средства, уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена средства 
ненамјенски утрошена, или да су за иста средства поднешени захтјеви код Агенције за аграрна плаћања или да је иста активност 
финансирана из других извора.

Датум:.....................................
Потпис подносиоца захтјева

Мјесто:....................................
Образац 3.

Финансијски извјештај о намјенском утрошку средстава 

Ред. бр. Број и датум рачуна/извода/исплатнице Опис утрошка средстава Позиција плана Износ рачуна у КМ
1.
2.
3.
4.

Укупно

Врста трошкова Планирано по Плану Одобрено по рјешењу Утрошено
Трошкови материјала
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Трошкови накнада
Трошкови производних услуга
Нематеријални трошкови
Приправност теренске лабораторијске 
дијагностике заразних болести 

Датум:.....................................
Потпис овлашћеног лица

Мјесто:....................................

Република 
Српска Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Образац 4. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886, e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Ж и р о 
рачун
Назив банке:

На основу одредаба члана ________ Правилника о начину и критеријумима утрошка средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање 
заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број __/14), подносим

ЗАХТЈЕВ
 ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Средства намијењена за: Износ Мјесец у којем је спроведена активност 
Едукације ветеринара практичара, инспектора и 
стручњака из појединих области 2014. 

Уз овај захтјев доставља се (заокружити):
а) образложења потребе за посебним знањима,
б) уговор о дјелу, потписан између ветеринарског струковног удружења и предавача,
в) извјештај о спроведеној едукацији,
г) списак лица која су присуствовала едукацији са њиховим потписима и
д) финансијски извјештај, уз обавезно достављање доказа о утрошку средстава (копије фактура, фискалних рачуна, као и изјаву 

да наведена активност није финансирана из других извора).
Напомена: ..................................................................................................................................................
Молимо вас да средства исплатите на жиро рачун, наведен уз адресу.

 ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ 
радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености захтјева. Сагласан сам 
да вратим добијена средства, уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити да су добијена средства 
ненамјенски утрошена или да су за иста средства поднесени захтјеви код Агенције за аграрна плаћања или да је иста активност финансирана 
из других извора.

Датум:..................................... Потпис подносиоца захтјева

Мјесто:....................................

Република 
Српска Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Образац 5. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886, e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
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Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Ж и р о 
рачун
Назив банке:

На основу одредаба члана ________ Правилника о начину и критеријумима утрошка средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање 
заразних болести (“Службени гласник Републике Српске”, број __/14), подносим

ЗАХТЈЕВ
 ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Средства намијењена за: Износ Мјесец у којем је спроведена 
активност 

Увођење иновативних програма, увођења у праксу 
и публиковања нових прописа, нових ветеринарско-
медицинских достигнућа и поступака

2014. 

Уз овај захтјев доставља се (заокружити):
а) елаборат за увођења иновативних програма, увођења у праксу и публиковања нових прописа, нових ветеринарско-медицинских 

достигнућа и поступака, 
б) мишљење комисије из члана 5. овог правилника о значају и користи нових програма, поступака и публикација у заштити 

здравља и унапређењу репродукције животиња и
в) финансијски извјештај, уз обавезно достављање доказа о утрошку средстава (копије фактура, фискалних рачуна, као и изјаву 

да наведена активност није финансирана из других извора).
Напомена: ..................................................................................................................................................
Молимо вас да средства исплатите на жиро рачун наведен уз адресу.

 ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ 
радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености захтјева. Сагласан сам 
да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена средства 
ненамјенски утрошена или да су за иста средства поднесени захтјеви код Агенције за аграрна плаћања или да је иста активност финансирана 
из других извора.

Датум:..................................... Потпис подносиоца захтјева
Мјесто:....................................

Република 
Српска Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Образац 6. 

Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886, e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Ж и р о 
рачун
Назив банке:

На основу одредаба члана ________ Правилника о начину и критеријумима утрошка средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање 
заразних болести (“Службени гласник Републике Српске”, број __/14), подносим

ЗАХТЈЕВ
 ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Средства намијењена за: Износ Мјесец у којем је спроведена активност 
Мјере спречавања појаве и ширења заразних болести 2014. 

Уз овај захтјев доставља се (заокружити):
 а) извјештај о реализацији активности, који треба да садржи табеларни извјештај активности о планираним и оствареним 
резултатима,
 б) финансијски извјештај, уз обавезно достављање доказа о утрошку дозначених средстава (копије фактура, фискалних рачуна, 
као и изјаву да одређена активност није финансирана из других извора) и
 в) спецификацију са именима, проведеним радним временом, износом накнаде за свако лице ангажовано на реализацији 
активности.
Напомена: ..................................................................................................................................................
Молимо вас да средства исплатите на жиро рачун наведен уз адресу.
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 ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ 
радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености захтјева. Сагласан сам 
да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена средства 
ненамјенски утрошена или да су за иста средства поднесени захтјеви код Агенције за аграрна плаћања или да је иста активност финансирана 
из других извора.

Датум:.....................................
Потпис подносиоца захтјева

Мјесто:....................................

Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске

На основу члана 22. став 3. Закона о обновљивим извори-
ма енергије и у ефикасној когенерацији (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 39/13 и 108/13), члана 9. став 1. Пра-
вилника о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 114/13), члана 18. став 1. 
Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Срп-
ске – Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 6/10) и члана 33. став 1. тачка в. Пословника о раду 
Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 59/10), Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске, на 86. редовној 
сједници, одржаној 26.06.2014. године,  д о н и ј е л а  ј е

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРАНА НА 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о условима за прикљу-

чење електрана на електродистрибутивну мрежу Републике 
Српске, који је усвојио Надзорни одбор Мјешовитог холдинга 
“Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. 
Требиње, Одлуком број: НО-XVI-3-1/14, од 15.05.2014. године. 

II
Обавезује се Мјешовити холдинг “Електропривреда Ре-

публике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње да Пра-
вилник о условима за прикључење електрана на електро-
дистрибутивну мрежу Републике Српске објави на својој 
интернет страници и огласној табли. 

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

О б р а з л ож е њ е
Привредно друштво Мјешовити холдинг “Електропри-

вреда Републике Српске” Матично предузеће а.д. Требиње 

је актом број: 1.1/04/1-195-7-/14, од 26.05.2014. године, 
обавијестило Регулаторну комисију за енергетику Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) да 
је Надзорни одбор овог привредног друштва 15.05.2014. 
године, а на основу одредбе члана 22. став 3. Закона о об-
новљивим изворима енергије и у ефикасној когенерацији 
и члана 9. став 1. Правилника о подстицању производње 
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној 
когенерацији, донио Одлуку о усвајању приједлога и доно-
шењу Правилника о условима за прикључење електрана на 
електродистрибутивну мрежу Републике Српске, број: НО-
XVI-3-1/14. С обзиром да је наведеним одредбама прописа-
но да се Правилник о условима за прикључење електрана 
на електродистрибутивну мрежу Републике Српске доноси 
уз сагласност Регулаторне комисије, у прилогу наведеног 
акта достављен је овај правилник и наведена одлука Над-
зорног одбора. 

На 86. редовној сједници, Регулаторна комисија је ра-
змотрила Правилник о условима за прикључење електра-
на на електродистрибутивну мрежу Републике Српске и 
оцијенила да je овај правилник усаглашен са законским и 
подзаконским прописима, те је на основу члана 22. став 
3. Закона о обновљивим изворима енергије и у ефикасној 
когенерацији и члана 9. став 1. Правилника о подстицању 
производње електричне енергије из обновљивих извора и 
у ефикасној когенерацији одлучила као у тачки I ове одлу-
ке.

Тачком  II ове одлуке, а имајући у виду начело јавно-
сти рада, Мјешовити холдинг “Електропривреда Републи-
ке Српске” Матично предузеће а.д. Требиње је обавезан 
да Правилник о условима за прикључење електрана на 
електродистрибутивну мрежу Републике Српске објави на 
својој интернет страници и на огласној табли.

С обзиром да је одредбом члана 20. став 3. Закона о 
енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 
49/09) прописано да се сва правила, прописи и друга акта 
из регулаторне надлежности које доноси Регулаторна коми-
сија објављују у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
одлучено је као у тачки III ове одлуке.

Број: 01-129-4/14/Р-86-195
26. јуна 2014. године  Предсједник,
Требиње  Миленко Чокорило, с.р.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
На основу члана 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник БиХ”, број 58/08), Агенција 

за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине  о б ј а в љ у ј е

СПИСАК
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ УКИНУТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Р. 
бр.

Заштићени на-
зив лијека

Произвођач (ад-
министративно 

сједиште)
ИНН Облик 

лијека Доза

Садржај 
ориги-
налног 
пако-
вања

Датум изда-
вања рјешења 
о укидању 
дозволе

Број рје-
шења o 
укидању 
дозволе за 
стављање 
лијека у 
промет на 
тржиште 
БиХ

Број 
рјешења 
којим је 

дозвољено 
стављање 
лијека у 
промет 
(које се 
укида) 

1 MONEST FARMAL d.d. montelukast  tableta za 
žvakanje 10 mg

28 ta-
bleta za 
žvakanje 

28.3.
2014.

04-07.1-
9648-1/11

04-07.1-
9648/11 


