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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2, a у вези са чланом 6. т. а) и ђ) 
Закона о регулисању цијена (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 106/09), Влада Републике Српске, на 62. 
сједници, одржаној 22.05.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОПИСИВАЊУ МЈЕРА 

НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ЦИЈЕНА

I
У Одлуци о прописивању мјера непосредне контроле 

цијена, број: 04/1-012-2-928/14, од 18.05.2014. године, тач-
ка III мијења се и гласи:

“Мјере непосредне контроле цијена односе се на про-
изводе и услуге од посебног значаја за заштиту животног 
стандарда становништва које продају и пружају привредна 
друштва и друга правна и физичка лица која обављају трго-
вину на велико и трговину на мало.

Производи и услуге од посебног значаја за заштиту жи-
вотног стандарда становништва утврђене су у Листи про-
извода и услуга од посебног значаја за заштиту стандарда 
становништва, која се налази у Прилогу 1, који чини са-
ставни дио ове одлуке.”.

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-959/14 Предсједница
22. маја 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

Прилог 1.

ЛИСТА 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ЗАШТИТУ СТАНДАРДА СТАНОВНИШТВА
Производи од посебног значаја за заштиту стандарда станов-

ништва су:
ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ
1. Све врсте брашна, све врсте хљеба, пецива и других пекар-

ских производа од брашна и житарица
2. Тјестенине
3. Со за људску исхрану
4. Јестиво уље
5. Свињска маст и маргарин
6. Све врсте свјежег меса, рибе и њихове прерађевине
7. Кокошија јаја и производи од јаја
8. Све врсте свјежег воћа и поврћа
9. Млијеко и млијечне прерађевине
10. Шећер
11. Вода пакована у оригинално паковање као столна, мине-

рална и изворска вода
12. Месне и рибље конзерве
ЛИЈЕКОВИ И ХРАНА ЗА БЕБЕ И ДОЈЕНЧАД
1. Лијекови
2. Храна за бебе (замјена за мајчино млијеко)
3. Храна за дојенчад
4. Дијететски производи
ОСНОВНЕ ХИГИЈЕНСКЕ ПОТРЕПШТИНЕ
1. Тоалетни папир
2. Сапун за руке
3. Паста за зубе
4. Детерџенти
5. Хигијенски улошци
6. Пелене за једнократну употребу за дјецу и одрасле
ПРИБОР И ОПРЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ
1. Метле

2. Прибор за јело - кашике, виљушке и нож
3. Средства за дератизацију и дезинфекцију
4. Маске за прашину
5. Крпе
6. Папирни убруси
7. Гумене чизме
8. Гумене рукавице
9. Четке за рибање
10. Спужве
11. Кесе за отпатке
АЛАТ
1. Конопци (за вучу, везивање и спасавање)
2. Лопате
3. Чекићи и ексери
4. Скалпели
5. Радне рукавице
6. Изолир-траке
7. Средства за сушење просторија (калорифери и гријалице)
ОГРЕВ
1. Чврсти огрев (дрво, угаљ)
ТЕЧНА НАФТНА ГОРИВА
1. Безоловни моторни бензин
2. Дизел-горива
3. Лож-уље екста лако и лако специјално
УСЛУГЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

СТАНДАРДА СТАНОВНИШТВА
1. Услуга испоруке воде
2. Услуга испоруке електричне енергије
3. Телекомуникациона услуга - услуга фиксне телефоније
4. Услуга испоруке топлоте (гријање) и испорука гаса
5. Одвоз отпада из пословних и стамбених простора (смеће)
6. Услуга јавног превоза лица у градском и приградском сао-

браћају
7. Услуга одвођења отпадних вода (канализација)
8. Здравствене услуге
9. Партиципација за дјецу обухваћену предшколским васпи-

тањем и образовањем
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На основу чл. 68. и 69. Закона о ветеринарству у Репу-

блици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
42/08 и 6/12), чл. 95. и 96. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 121/12) и члана 69. ст. 1. и 4. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

УПУТСТВО
ВЕТЕРИНАРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О СПРОВОЂЕЊУ 

МЈЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗAШТИТЕ ЖИВОТИЊА У 
ПОПЛАВАМА УГРОЖЕНОМ ПОДРУЧЈУ

1. Овим упутством прописује се начин спровођења 
здравствене заштите животиња и других ветеринарских 
мјера у поплавама угроженом подручју.

2. Ветеринарске организације (станице и амбуланте) 
на угроженим подручјима градова и општина за вријеме 
проглашеног ванредног стања дужне су спроводити хитне 
мјере здравствене заштите животиња и друге мјере без на-
докнаде по власнике животиња који се налазе у поплавама 
угроженом подручју.

3. “Ветеринарско сточарски центар” АД Бања Лука 
снабдијеваће сјеменом и другим потребним материјалом 
за вјештачко осјемењавање у говедарству све ветеринарске 
организације у поплавама угроженом подручју.

4. Хитне мјере здравствене заштите животиња обухва-
тају лијечење животиња и превентивно вакцинисање живо-
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тиња против заразних болести и друге мјере које имају за 
циљ превенцију или сузбијање болести.

5. Трошкове настале из т. 2. и 3. овог упутства сносиће 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство), након поднесених захтје-
ва, чији прилог ће бити потписана признаница од стране 
власника животиња или надлежног ветеринарског инспек-
тора о извршеним мјерама и фактура.

6. Ветеринарске организације из тачке 2. овог упутства, 
као и “Ветеринарско сточарски центар” АД Бања Лука, ду-
жни су доставити Министарству завршни извјештај о спро-
веденим мјерама из тачке 3. овог упутства у року од осам 
дана од престанка ванредне ситуације.

7. Ветеринарске организације из тачке 2. овог упутства 
које су и саме захваћене непогодом и нису у могућности 
спровести мјере из тачке 3. овог упутства треба да хитно 
обавијесте телефоном, факсом или електронском поштом 
Министарство, како би се задужила друга ветеринарска 
организација да спроведе мјере, а накнадно да доставе и 
писмени допис.

8. Мјере из тачке 3. овог упутства спроводиће се у скла-
ду са тачком 2. овог упутства до трајања ванредног стања 
на поплавама угроженом подручју градова и општина.

9. Контролу спроведених мјера ће вршити ветеринарска 
инспекција.

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

Број: 12.05-335-602/14
22. маја 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу чл. 24. и 25. Закона о храни (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 49/09), чл. 68. и 69. Закона 
о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12), чл. 95. и 96. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 121/12) и члана 69. ст. 
1. и 3. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ПОЈАЧАНОЈ ИНСПЕКЦИЈСКОЈ КОНТРОЛИ 
И УЗОРКОВАЊУ СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА 

ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА У ПОПЛАВАМА 
УГРОЖЕНОМ ПОДРУЧЈУ

1. Овом наредбом обавезује се Републичка управа за 
инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат) да 
путем ветеринарске инспекције и инспекције за храну поја-
ча контролу субјеката у пословању са храном у поплавама 
угроженом подручју, а који су регистровани за производ-
њу, складиштење или трговину производима, сировинама и 
прехрамбеним производима животињског поријекла.

2. Субјекти у пословању храном у поплавама угроже-
ном подручју дужни су да обезбиједе здравствену исправ-
ност сировина и производа у свим фазама производње, 
складиштења и трговине и да спроводе појачану само-
контролу у објектима у којима послују у погледу микро-
биолошких критеријума, физичко-хемијских критеријума, 
као и остатака штетних материја, са посебним освртом на 
испитивања ради утврђивања квалитета намирница живо-
тињског поријекла.

3. Уколико субјекти из тачке 2. ове наредбе нису у мо-
гућности да обезбиједе услове пословања у складу са ва-
жећим прописима и не омогуће здравствену исправност 
сировина и производа животињског поријекла, дужни су да 
одмах обуставе пословање и обавијесте о томе Министар-
ство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Инспек-
торат.

4. Инспекторат је дужан извијестити Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о затеченом 
стању и предузетим мјерама.

5. Инспекцијски надзор над спровођењем мјера из ове 
наредбе врши Инспекторат.

6. Oва наредба ступа на снагу даном доношења и обја-
виће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-607/14
23. маја 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Вијеће за заштиту виталног интереса 
Уставног суда Републике Српске

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на 
Устав Републике Српске и члана 60. став 2. Закона о Устав-
ном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног 
интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници 
одржаној 14. маја 2014. године,  д о н и ј е л о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да чланом 1. став 2. Закона о измјени и до-

пуни Закона о унутрашњем дугу Републике Српске, који је 
Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједни-
ци одржаној 27. фебруара 2014. године, није повријеђен ви-
тални национални интерес бошњачког народа.

О б р а з л ож е њ е
Предсједавајући Вијећа народа Републике Српске до-

ставио је 8. априла 2014. године Уставном суду Републике 
Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем 
тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-94/14, од 7. априла 2014. го-
дине, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког 
народа, тражи утврђивање повреде виталног националног 
интереса бошњачког народа у Закону о измјени и допуни 
Закона о унутрашњем дугу Републике Српске, који је На-
родна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 
одржаној 27. фебруара 2014. године. Уз наведени акт до-
стављени су поменути закон, Одлука о покретању поступка 
за заштиту виталног националног интереса бошњачког на-
рода, број: 03.2-5-20/14, од 10. марта 2014. године, као и 
Образложење ове одлуке, број: 03.2-5-20/14-1, од 18. марта 
2014. године, Додатно образложење, број: 03.2-5-20/14-3, 
од 3. априла 2014. године, те Приједлог амандмана на оспо-
рени закон број: 03.2-5-20/14-2, од 18. марта 2014. године.

У акту предсједавајућег Вијећа народа наводи се да је 
Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој 
сједници, одржаној 27. фебруара 2014. године, изгласала 
Закон о измјени и допуни Закона о јавном дугу Републике 
Српске, те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Репу-
блике Српске, овај закон достављен на разматрање Вијећу 
народа. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим 
актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног 
националног интереса бошњачког народа, јер сматра да је 
предметним законом повријеђен витални национални ин-
терес овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа није 
постигло сагласност свих клубова поводом предметног 
закона, као ни Заједничка комисија Народне скупштине 
и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду - 
Вијећу за заштиту виталног интереса, да донесе одлуку да 
ли је овим законом повријеђен витални национални инте-
рес бошњачког народа.

Иако је наведеном одлуком Клуба делегата бошњачког 
народа покренут поступак у погледу цјелокупног оспоре-
ног закона, достављена образложења о повреди виталног 
националног интереса бошњачког народа и предложени 
амандман на предметни закон односе се искључиво на 
став 2. члана 1. овог закона, којим је послије става 2. члана 
1. основног текста закона додат нови став 3. Због тога је 
Вијеће одлучило да предметни захтјев Клуба делегата бо-
шњачког народа разматра само у односу на ову законску 
одредбу.

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на 
сједници одржаној 14. априла 2014. године донијело Рје-


