
6.03.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 29
___________________________________________________

(датум, мјесто и држава рођења)

___________________________________________________
(држављанство)

___________________________________________________
(мјесто и датум полагања испита)

М. П.
Број: _________________                             ____________________
Бања Лука, ____________                            (предсједник Комисије)

серијски број N° 00001

Прилог 3.
Регистар о издатим увјерењима о положеном рибочуварском 
испиту

СПОРТСКО РИБОЛОВНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
У овом регистру садржани су
редни бројеви од __________

до __________

Прилог 4. 
РЕГИСТАР О ИЗДАТИМ УВЈЕРЕЊИМА О ПОЛОЖЕНОМ РИБОЧУВАРСКОМ ИСПИТУ

РЕДНИ БРОЈ УПИСА___________, СТРАНА_______

Редни број уписа и  датум 
уписа у Регистар

Датум и серијски број 
увјерења

Подаци о лицу којем је издато 
увјерење Подаци у вези са издатим увјерењем

1 2 3 4
_____________________

(редни број)
______________________

(датум)

Мјесто: ______________

Датум: ______________

______________________
(серијски број увјерења)

__________________________
(име и презиме)

___________________________
(адреса)

__________________________ 
(број личне карте)

___________________________
(датум, мјесто и држава рођења)
___________________________

(држављанство)

_____________________________
(мјесто и датум полагања испита)
_____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

_____________________________
(комисија за испите)

264
На основу члана 5. Закона о ветеринарству у Републици 

Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/08 
и 6/12) и члана 69. ст. 1. и 4. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

УПУТСТВО
О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА КОНТРОЛЕ БРУЦЕЛОЗЕ И 

ТУБЕРКУЛОЗЕ ГОВЕДА

Члан 1.
1. Овим упутством прописује се начин спровођења оба-

везних мјера контроле бруцелозе и туберкулозе код говеда.
2. Једном годишње потребно је претражити крв свих го-

веда на бруцелозу старијих од 12 мјесеци која се налазе на 
имању по списку Агенције за обиљежавање животиња БиХ 
(у даљем тексту: Агенција), с тим да период од претходног 
испитивања не смије бити краћи од три мјесеца ни дужи од 
12 мјесеци.

3. Сваки побачај животиње власник је дужан да прија-
ви надлежној ветеринарској организацији, након чега је 
надлежни ветеринар дужан доставити на лабораторијску 
претрагу крв животиње која је побацила, а по могућности и 
побачени фетус са плодовим овојницама ради претраге на 
присуство бруцелозе.

4. Сва новонабављена говеда прије увођења у узгој мо-
рају потицати са имања која посједују потврду о спрове-
деним обавезним мјерама не старију од 12 мјесеци, или су 
иста грла била претходно претражена на имању поријекла 
са негативним резултатом на бруцелозу не старијим од 30 
дана од дана отпреме, а у случају животиња из увоза које 
потичу из земаља слободних од бруцелозе говеда, уводе се 
у узгој након спровођења прописаних мјера за увоз тих жи-
вих животиња.

5. Приликом узимања узорака за дијагностичко испи-
тивање на присуство бруцелозе, ветеринар из надлежне 
ветеринарске организације дужан је да евидентира бројеве 
ушних маркица свих животиња које се налазе на имању, 
као и свих животиња од којих су узети узорци и поменуту 
евиденцију чувати заједно са резултатима лабораторијских 
претрага најмање три године.

6. Једном годишње на подручју цијеле Републике Срп-
ске обавезна је општа туберкулинизација свих говеда ста-
ријих од шест седмица која се у тренутку спровођења мјере 
налазе на имању по списку Агенције, с тим да тестирање 
треба бити спроведено у размаку не краћем од три мјесеца 
и не дужем од 12 мјесеци од претходног тестирања.

7. Сва новонабављена говеда прије увођења у узгој 
морају потицати са имања која посједују потврду о спро-
веденим обавезним мјерама не старију од 12 мјесеци или 
су иста грла била претходно туберкулинизирана на имању 
поријекла са негативним резултатом на туберкулозу не ста-
ријим од 30 дана од дана отпреме, а у случају животиња из 
увоза које потичу из земаља слободних од туберкулозе го-
веда, уводе се у узгој након спровођења прописаних мјера 
за увоз тих живих животиња.

8. Изузетно од тачке 7. овог упутства, у промет се могу 
стављати говеда млађа од шест седмица која су поријеклом 
са имања на којем су спроведене све мјере, под условом да 
се осигура да се такве животиње држе одвојено од других 
животиња у стаду на имању одредишта, све док се, најка-
сније у року од 60 дана од доласка животиње на имање не 
спроведе туберкулинизација.

9. Обавезна туберкулинизација спроводи се у складу са 
упутством произвођача туберкулина који је регистрован од 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске или Министарства пољопривреде, во-
допривреде и шумарства Федерације БиХ.

10. Туберкулинизација говеда спроводи се појединач-
ним интракутаним тестом.
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11. Животиње које на појединачном интракутаном тесту 
покажу сумњив или позитиван резултат одмах се издвајају 
из стада и подвргавају упоредном интракутаном тесту у 
складу са упутством произвођача туберкулина.

12. Приликом спровођења туберкулинизације ветери-
нар из надлежне ветеринарске организације дужан је да 
евидентира бројеве ушних маркица свих животиња које се 
налазе на имању, бројеве ушних маркица свих животиња 
које су туберкулинизиране, датум апликације туберкулина, 
датум очитавања реакције са величином измјереног кожног 
набора прије и након очитавања реакције, назив туберкули-
на и име произвођача употријебљеног туберкулина у скла-
ду са обрасцем који се налази у Прилогу и чини саставни 
дио овог упутства.

13. Власници животиња дужни су да обезбиједе спро-
вођење мјера из т. 2. до 11. овог упутства надлежној ве-
теринарској организацији која треба да води евиденције о 
појави болести животиња, резултатима спроведених ана-
лиза, као и свим релевантним извјештајима о обављеним 
прегледима животиња.

14. Мјере прописане овим упутством обављају вете-
ринарске организације, регистроване и овлашћене од Ми-
нистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 
обављање наведених послова.

15. У промет се могу ставити само оне животиње и 
производи животињског поријекла који потичу са имања 
на којима су спроведене све прописане мјере, укључујући 
идентификацију животиња, мјере контроле здравља живо-
тиња и пријаве сумње на појаву болести, као и мјере које се 
односе на кретање животиња.

16. Извјештавање о спровођењу мјера врши се у складу 
са одредбама Наредбe о спровођењу мјера заштите живо-
тиња од заразних и паразитских болести у Републици Срп-
ској за текућу годину.

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

Број: 12.05-335-291/14
3. марта 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Прилог 

ТБЦ СПИСАК

ИД код имања: Власник имања: ЈМБ власника:
Општина: Мјесто: Адреса: 
Ветеринарска организација: Мјесто: Адреса: 
Име туберкулина: Серија туберкулина: Име произвођача туберкулина:

Р.бр. Број УМ животиње Пол Ста-
рост

Датум туберку-
линизације

Величина 
кожног набора 
прије аплика-

ције

Датум очита-
вања реакције

Величина кожног 
набора* 

послије очитавања 
реакције

Резултат

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

* У складу са упутством произвођача.

Тачност података потврђује:

Власник животиња Потпис и печат надлежне ветеринарске 
организације

Напомена:
1 У прилог обрасца потребно је укључити попис животиња на имању из базе података Агенције за означавање животиња на дан спро-

вођења туберкулинизације.
2 У случају да се на имању налазе животиње које су млађе од шест седмица, потребно је навести и њихове бројеве ушних маркица уз 

напомену да животиње нису туберкулинизиране.
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На основу члана 26. став 4. Закона о туризму (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 70/11 и 67/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар трговине и туризма  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ ОПШТИХ УСЛОВА ПУТОВАЊА 

ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописује се минимални садржај 

општих услова путовања туристичких агенција.


