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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 20. маја
2010. године,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Приједлог уговора о

намјенском депозиту у страној валути за покриће
акредитива број: 06-943-3/10, између НЛБ Развојна банка
а.д. Бања Лука и Републичке дирекције за робне резерве.

2. Предмет Уговора је обезбјеђење новчаних средстава
за покриће акредитива из тачке 1. овог рјешења.

3. Овлашћује се Радован Самарџија, директор Репу -
бличке дирекције за робне резерве Републике Српске, да
потпише Уговор из тачке 1. овог рјешења.

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

Број: 04/1-012-2-920/10 Предсједник
20. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

748

На осно ву чла на 5. став 4. За ко на о ве те ри нар ству у Ре -
пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 42/08) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и
11/09), ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре -
де  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О МЈЕ РА МА ЗА СУ ЗБИ ЈА ЊЕ И ИС КОР ЈЕ ЊИ ВА ЊЕ 

ТРИ ХИ НЕ ЛО ЗЕ ЖИ ВО ТИ ЊА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се мје ре за су зби ја ње и
ис кор је њи ва ње три хи не ло зе жи во ти ња и на чин по сту па ња
овла шће них ве те ри нар ских ор га ни за ци ја ко је вр ше пре -
глед на при су ство лар ви Tric hi nel le spi ra lis (у да љем тек сту:
три хи не ле) у ме су и про из во ди ма од ме са жи во ти ња.

Члан 2.

У ци љу спрово ђе ња мје ра за су зби ја ње и ис кор је њи ва -
ње три хи не ло зе жи во ти ња оба ве зна су ди јаг но стич ка
испи ти ва ња до ма ћих, ди вљих сви ња и дру гих жи во ти ња
на три хи не ло зу у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) за јав ну по тро шњу на свим клаoницама под над зо -
ром ве те ри нар ског ин спек то ра,

б) код кла ња за по тре бе вла сти тог до ма ћин ства чи је је
ме со на ми је ње но по тро шњи у вла сти том до ма ћин ству,

в) ра ди сте пе на ра ши ре но сти три хи не ло зе код ди вљих
си са ра, ор га ни за ци је ко је га зду ју ло ви шти ма, од но сно ор -
га ни зу ју лов ду жне су да од стри је ље не ме со је де и сва што -
је де под врг ну пре гле ду на три хи не ло зу и

г) кла ња ко ња.

Члан 3.

(1) Ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње жи во ти ња на три хи не -
ло зу вр ши се:

а) се ро ло шким ис пи ти ва њем - Enzyme-Lin ked Im mu no -
sor bent as say (ЕLISA) и

б) утвр ђи ва њем лар ви па ра зи та у узор ци ма тки ва (би -
оп си ја).

(2) По сли је кла ња жи во ти ње или уги ну ћа жи во ти ње,
при ли ком пре гле да на три хи не ло зу ко ри сте се методe вје -
штач ке ди ге сти је.

Члан 4.

У ци љу обез бје ђе ња ве ће си гур но сти од на стан ка ин -
фек ци је љу ди три хи не ло зом, овла шће не ве те ри нар ске ор -
га ни за ци је вр ше пре глед на при су ство лар ви три хи не ле у
ме су и про из во ди ма од ме са сви ња, ко ња и ди вља чи у по -
гле ду:

а) узо ра ка за пре глед и ме то да;

б) опремe, у за ви сно сти од при ми је ње не ме то де ко ја је
усло вље на:

1) вр стом ме са од ко јег по ти че узо рак,

2) ка па ци те том кла ња,

3) бро јем днев ног при ли ва узо ра ка;

в) струч ног осо бља за оба вља ње пре гле да;

г) кон тро ле ва ља но сти про пи са не опре ме и

д) еви ден ци је и на чи на из вје шта ва ња о по зи тив ним
слу ча је ви ма, као и над зор над при мје ном овог пра вил ни ка.

Члан 5.

Ме то де ко је ће се ко ри сти ти у пре гле ду ме са и про -
изво да од ме са сви ња, ко ња и ди вља чи на при су ство лар ви
три хи не ле су ди рект не па ра зи то ло шке, и то:

а) ме то да вје штач ке ди ге сти је по мо ћу уре ђа ја три хо ма -
тик 35,

б) бр за ме то да вје штач ке ди ге сти је збир них узо ра ка по -
мо ћу тер мо ста та и

в) спо ра ме то да вје штач ке ди ге сти је по мо ћу тер мо ста та.

Члан 6.

(1) За утвр ђи ва ње лар ви три хи не ле у ко ма ди ма ме са
сви ња, од но сно ме су ко ња и ди вља чи, као и про из во ди ма
од ме са сви ња, ко ња и ди вља чи ко ри сти се ис кљу чи во јед -
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на од ме то да ди ге сти је на ве де них у чла ну 5. овог пра вил -
ни ка.

(2) За утвр ђи ва ње при су ства лар ви три хи не ла у ме су
ко ња пре гле да се нај ма ње 5 g од ми ши ћа је зи ка, ми ши ћа
жва ка ча или ко ри је на ди ја фраг ме.

(3) Уко ли ко се узи ма дру га му ску ла ту ра са тру па жи во -
ти ње, пре гле да се ми ни мал но 10 g узор ка.

(4) За утвр ђи ва ње при су ства лар ви три хи не ла у ме су
ди вља чи пре гле да се:

а) код ди вљих сви ња нај ма ње 10 g од ми ши ћа је зи ка
или ди ја фраг ме и

б) код ме двје да нај ма ње 10 g ми ши ћа је зи ка, жва ка ће
му ску ла ту ре или ко ри је на ди ја фраг ме.

(5) У слу ча ју да код по ме ну те ди вља чи не до ста је из би -
ло ко јих раз ло га на ве де на му ску ла ту ра, он да се пре гле да
ми ни мал но 50 g узор ка од дру гих ми ши ћа тру па.

(6) При ко ри шће њу бр зе ме то де вје штач ке ди ге сти је
збир них узо ра ка за ис пи ти ва ње од јед не по лут ке сви ња
тре ба узе ти ко мад ме са 5 g од ко ри је на ди ја фраг ме, ако је
ко ри јен ди ја фраг ме од стра њен, за ис пи ти ва ње се узи ма
узо рак исте ве ли чи не од је зич не му ску ла ту ре или жва ка ће
му ску ла ту ре.

(7) Од сва ког узор ка 5 g тре ба исје ћи 1 g за ис пи ти ва ње
ме то дом вје штач ке ди ге сти је збир них узо ра ка.

Члан 7.

(1) У слу ча ју на ла за три хи не ле пре гле дом збир ног
узор ка од 100 сви ња, тре ба по но во узе ти узо рак од 20 g са
већ по ме ну тих мје ста у чла ну 6. овог пра вил ни ка.

(2) Свих 100 сви ња се по но во ис пи ту је пре ма на ве де -
ним ме то да ма вје штач ке ди ге сти је збир них узо ра ка у гру -
па ма од по пет сви ња, узор ци од пет сви ња по 20 g пред -
ста вља ју збир ни узо рак од 100 g.

(3) Ако се от кри је три хи не ла у јед ном узор ку од пет
сви ња, из те гру пе тре ба узе ти по 20 g узор ка ми ши ћа од
сва ке сви ње (тру па) и ис пи та ти их до ко нач не иден ти фи ка -
ци је тру па жи во ти ње бр зом ме то дом вје штач ке ди ге сти је.

(4) При ли ком пре гле да ме са сви ње у ко ма ди ма узор ци
се узи ма ју од сва ког ко ма да ме са, и то по 5 g од ске лет не
му ску ла ту ре без ма сног тки ва бли зу ко сти или те ти ва, од
ко јих се нај ма ње по 2 g (укуп но 100 g) ис пи ту је бр зом ме -
то дом вје штач ке ди ге сти је.

(5) Код по је ди нач них пре гле да про из во да од ме са (ко -
ба си це, су ше но ме со, су ха сла ни на и др.), узор ци се узи ма -
ју:

а) на сва ких 50 kg ко ба си це по је дан збир ни узо рак
(укуп но 500 g),

б) од сва ког ко ма да су ше ног ме са по 40 g по ред ко сти -
ју или те ти ва и

в) од сва ког ко ма да су ве сла ни не по 40 g ми шић ног
тки ва.

(6) Про из во ди од ме са ко ња и ди вља чи узор ку ју се на
исти на чин ка ко је то про пи са но код про из во да од ме са
сви ња у ста ву 5. овог чла на.

Члан 8.

Бр за ме то да вје штач ке ди ге сти је по мо ћу тер мо ста та
об у хва та сље де ће по ступ ке:

а) узо рак ис пи ти ва ног ме са, збир ни или по је ди нач ни,
мо ра се до бро усит ни ти, а усит ња ва ње се оба вља елек -
трич ним апа ра том (мик сер или хо мо ге ни за тор),

б) при пре ма ди ге стив не теч но сти са сто ји се од два ли -
тра де сти ло ва не во де, за гри ја не на 45 °C (± 2 °C), у ко ју се
до да 16 ml 25% HCL и, тек по што се ки се ли на до бро
помиjеша са во дом, до да је се 10 g пеп си на, ја чи не 10.000
IJ,

в) бр за ме то да вје штач ке ди ге сти је збир них узо ра ка по -
мо ћу тер мо ста та под ра зу ми је ва да се 100 g усит ње ног и
хо мо ге ни зо ва ног узор ка ста ви у ста кле ни суд и пре ли је са
дви је ли тре ди ге стив не теч но сти, на маг нет ној мје ша ли ци

са др жај се не пре ста но ми је ша и одр жа ва тем пе ра ту ра од
45 °C (± 2 °C) у то ку 30 ми ну та и у том пе ри о ду ме со и ча -
у ре три хи не ле, ако су при сут не у узор ку, сва ре се и осло -
бо де се лар ве,

г) фил тра ци ја под ра зу ми је ва да се ком пле тан са др жај
ста кле ног су да про ци је ди кроз си то са ок ци ма 0,2 mm,
осло бо ђе не лар ве три хи не ле кроз ње га про ла зе, a ци је ђе ње
се оба вља у ли јев ку за одва ја ње,

д) се ди мен та ци ја пред ста вља по сту пак ка да се у ли јев -
ку оба ви се ди мен та ци ја три хи не ла у то ку 30 ми ну та, на кон
че га се по мо ћу сла ви не на дну ли јев ка ис пу сти 40 ml теч -
но сти у ши ро ку епру ве ту и оста ви да ми ру је 10 ми ну та,
по том се гор њих 30 ml па жљи во де кан ти ра и од ба ци, а пре -
о ста ли дио теч но сти пре ба ци у пе три је ве пло че,

ђ) са др жај пе три је ве пло че пре гле да се ми кро скоп ски
при уве ли ча ва њу од 40 пу та,

е) ако се у са др жа ју на ла зе лар ве три хи не ле (мо гу да
бу ду уви је не у об ли ку спи ра ле, осми це, ма ње или ви ше
испру же не), осло бо ђе не кап су ле ука зу ју да ис пи ти ва но ме -
со по ти че од три хи не ло зних жи во ти ња и

ж) ме со се про це њу је као хи ги јен ски не ис прав но и не -
шко дљи во се укла ња.

Члан 9.

Кри тич не тач ке од зна ча ја за пра вил но из во ђе ње пре -
гле да ме са ди ге сти јом на при су ство три хи не ле у по гле ду
са мог по ступ ка, од но сно опре ме су:

а) си стем узи ма ња узо ра ка и иден ти фи ка ци ја од ко је
жи во ти ње је узет узо рак, про цес мо ра би ти по у здан и мо -
ра обез би је ди ти да узор ци ма се 1 g или ве ћи по ти чу од од -
го ва ра ју ћег бро ја сви ња,

б) ди ге стив на теч ност мо ра би ти стан дард ног ква ли те -
та и при пре мље на на та кав на чин да не ути че не га тив но на
ак тив ност пеп си на,

в) нај кри тич ни ји мо ме нат у при пре ми ди ге стив не теч -
но сти је до да ва ње хло ро во до нич не ки се ли не у во ду при је
до да ва ња пеп си на, а не обр ну та, при че му се спре ча ва де -
гра да ци ја пеп си на при ди рект ном кон так ту са ки се ли ном,

г) оста ле фак то ре за при пре му и ко ри шће ње ди ге стив -
не теч но сти (по ри је кло и ква ли тет пеп си на, ко ли чи на пеп -
си на и HCL, од нос из ме ђу узо ра ка и ди ге стив не теч но сти)
тре ба при ла го ди ти по ступ ци ма о из во ђе њу ме то де вје -
штач ке ди ге сти је,

д) то ком из во ђе ња ди ге сти је тем пе ра ту ру тре ба одр жа -
ва ти на ни воу 45 °C (± 2 °C), ви ша тем пе ра ту ра ће у ма њој
или ве ћој мје ри до ве сти до инак ти ва ци је пеп си на, а ни жа
успо ри ти ен зим ску ре ак ци ју, пре ма то ме у оба слу ча ја мо -
же до ћи до из о ста ја ња или сма ње ња при но са три хи не ла
пу тем ме то да ди ге сти је,

ђ) то ком ди ге сти је ми шић но тки во не сми је оста ти не -
сва ре но (што се мо же ви дје ти на си ту),

е) ди ге сти ја мо ра би ти ком плет на, а у слу ча ју ка да то
ни је - по сту пак се мо ра по но ви ти (ако тре ба и про ду жи ти
ври је ме ва ре ња), уко ли ко ни то ни је ефи ка сно, по треб но је
про вје ри ти ква ли тет пеп си на,

ж) про цес се ди мен та ци је то ком про пи са ног вре ме на од
30 ми ну та тре ба да обез би је ди мак си ма лан при нос лар ви,
скра ћи ва њем овог вре ме на сма њу је се при нос лар ви три -
хи не ла,

з) пре по ру чу је се по вре ме но др ма ње ли јев ка ка ко би
лар ве са зи до ва ви ше па ле на дно,

и) при ис пу шта њу се ди ме на та по треб но је пот пу но
отва ра ње сла ви не ка ко би се из бје гло за др жа ва ње лар ви,

ј) се ди мент мо ра би ти до вољ но тран спа рен тан ка ко би
се мо гле уочи ти лар ве,

к) кла сич на мје ра тран спа рент но сти је мо гућ ност чи та -
ња тек ста по ста вље ног ис под пе три је ве шо ље са се ди мен -
том,

л) ди ге стив на теч ност ко ја је за му ће на мо же до ве сти до
оте жа ног уоча ва ња лар ви,
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љ) оп ти ка ми кро ско па мо ра да обез би је ди уве ћа ње 15-
40 пу та и нео п ход но је стал но одр жа ва ње ми кро ско па, од -
но сно оп ти ке,

м) узор ци се не сми ју ди стри бу и ра ти ни по што при је
ис пи ти ва ња на при су ство лар ви три хи не ле и

н) мо ра се во ди ти по у зда на еви ден ци ја, што омо гу ћа ва
уред ну иден ти фи ка ци ју узо ра ка, од но сно тру по ва.

Члан 10.

(1) Под опре мом за ди ге стив не ме то де ко ју клаoнице,
од но сно ве те ри нар ске ин сти ту ци је мо ра ју има ти под ра зу -
ми је ва се:

а) нож за узи ма ње узо ра ка;

б) по су да са ну ме ри са ним пре гра да ма за по је ди нач но
узи ма ње узо ра ка на ли ни ји кла ња;

в) пи пе та;

г) ер лен ма јер бо ца од три ли тра са за пу ша чем од гу ме
или па пир не ва те;

д) ли је вак за одва ја ње ка па ци те та од два ли тра;

ђ) ме тал ни ста тив са по сто љем и ме тал на шип ка ви си -
не 80 cm.

е) пр стен (др жач ли јев ка) од 10 до 11 cm са по сто љем
за ста тив;

ж) маг нет ни шта пић ду жи не око 5 cm;

з) ста кле на ча ша ка па ци те та три ли тра;

и) шти паљ ка фик си ра на на ста ти ву по мо ћу дво стру ког
на глав ка са хва таљ ка ма (23 х 40 mm);

ј) пла стич не ке се ка па ци те та два ли тра;

к) дис пен зер или шприц од 25 ml;

л) си то отво ра мре же 180-355 ми кро на на пра вље не од
нер ђа ју ћег ма те ри ја ла;

љ) ли је вак ди ја ме тра не ма њег од 12 cm за при хва та ње
си та;

м) мен зу ра или ки ве та ка па ци те та 50 ml;

н) по су да од акрил ног плек си гла са де бљи не 3 mm ка да
се ко ри сти три хи но скоп, за от кри ва ње лар ви у об ли ку ко -
ри та, сље де ћег из гле да:

1) дно по су де (ко ри та) је 180 х 40 mm, оби ље же но на
ква дра те ве ли чи не 1 cm,

2) стра ни це су 230 х 20 mm,

3) кра је ви (руч ке) су 30 х 20 mm и

4) дно и стра ни це фор ми ра ју ко ри то на кра је ви ма, а на
ко ји ма су по дви је руч ке, ду би на ко ри та je 7 до 9 mm и сви
ди је ло ви ко ри та су при чвр шће ни ли јеп ком;

њ) пе три је ва шо ља преч ни ка 9 cm ка да се ко ри сти сте -
ре о ми кро скоп са оби ље же ним дном, ква драт ном мре жом
10 х 10 mm;

о) по су де за пре ми не 10 ли та ра, ко је слу же за де кон та -
ми на ци ју;

п) гер ма нов ли је вак од једног ли тра, са фил те ром
(преч ни ка 45 mm);

р) фил тер диск, ко ји се са сто ји од:

1) кру жног си та од нер ђа ју ћег ма те ри ја ла (че лик) отво -
ра 35 ми кро на (преч ник ди ска тре ба да је 40 mm) и

2) два гу ме на пр сте на, де бљи не гу ме 1 mm (спо ља шњи
преч ник је 45 mm, а уну тра шњи је 38 mm);

с) кру жно си то је по ста вље но између два гу ме на пр сте -
на ко ји су за ли је пље ни дво ком по нент ним ли јеп ком за оба
ма те ри ја ла;

т) фил тер пум па;

ћ) пла стич не ке се ка па ци те та нај ма ње 80 ml и

у) ма ши на за за тва ра ње (за ва ри ва ње) пла стич них ке са.

(2) Клаoнице, од но сно ве те ри нар ске ор га ни за ци је тре -
ба да има ју:

а) кон цен тро ва ну (37%) хло ро во до нич ну ки се ли ну или
хло ро во до нич ну ки се ли ну 25%, од но сно 17,5%,

б) пеп син ја чи не 1:10.000 NF (US на ци о нал на фор му -
ла), што од го ва ра 1:12.500 RV (Бри тан ска фар ма ко пе ја)
или 2.000 ФИП или 10.000 IJ и

в) ра ни ла зу ја чи не 1:1.500.000 Сок слет је ди ни ца по
гра му.

Члан 11.

(1) Оп тич ки апа ра ти за пре глед ме са сви ња на при су -
ство лар ви три хи не ла су:

а) три хи не ло скоп про јек ци о не по вр ши не преч ни ка 54
cm, са уве ли ча ва њем од нај ма ње 50 пу та и мо гућ но шћу ве -
ћег уве ли ча ва ња до нај ма ње 80 пу та,

б) сте ре о ми кро скоп са уве ли ча ва њем од нај ма ње 40 пу -
та и мо гућ но шћу ве ћег уве ли ча ва ња од нај ма ње 80 пу та и

в) ми кро скоп - три хи но скоп са уве ли ча ва њем од 40 пу -
та и мо гућ но шћу ве ћег уве ли ча ва ња од нај ма ње 80 пу та.

(2) Сва ки од по ме ну тих апа ра та из ста ва 1. овог чла на
тре ба да ис пу ња ва све тех нич ке усло ве ко ји су са др жа ни у
при па да ју ћој до ку мен та ци ји апа ра та.

Члан 12.

Пре глед узо ра ка на при су ство лар ви три хи не ле у ме су
и про из во ди ма од ме са сви ња, ко ња и ди вља чи оба вља ју
док то ри ве те ри нар ске ме ди ци не или ди пло ми ра ни ве те ри -
на ри.

Члан 13.

(1) О из вр ше ним пре гле ди ма на три хи не ло зу жи во ти -
ња во ди се еви ден ци ја о пре гле ду ме са на три хи не ло зу на
Обра сцу, ко ји се на ла зи у При ло гу 1. овог пра вил ни ка и
чи ни ње гов са став ни дио.

(2) Код про из во да од ме са сви ња, ме са и про из во да од
ме са ко ња и ди вља чи во ди се одво је на еви ден ци ја на истом
обра сцу.

(3) Сва ки по зи тив ни слу чај при ја вљу је се Ми ни стар -
ству по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де (у да љем
тек сту: Ми ни стар ство).

(4) Ка да се утвр ди три хи не ло за жи во ти ња, по сту пи ће
се у скла ду са За ко ном о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп -
ској и од ред ба ма ово га пра вил ни ка.

Члан 14.

Сма тра се да је три хи не ло зом за хва ће но оно дво ри ште
или уз гој у ко јем се утвр ди при су ство узроч ни ка јед ном од
ме то да из чла на 3. овог пра вил ни ка и у слу ча је ви ма обо ље -
ња љу ди.

Члан 15.

(1) Сум њи вим на три хи не ло зу сма тра ју се жи во ти ње
код ко јих се се ро ло шким те стом (ELI SA) до би је по зи тив на
ре ак ци ја.

(2) Ин фи ци ра ним се сма тра ју оне жи во ти ње код ко јих
се ди рект ним пу тем у узор ци ма тки ва (би оп си ја) утвр ди
при су ство лар ви па ра зи та.

(3) Ди јаг но за се оба ве зно по твр ђу је јед ном од про пи са -
них ме то да за утвр ђи ва ње три хи не ло зе по сли је кла ња жи -
во ти ње или уги ну ћа жи во ти ње.

Члан 16.

(1) Сум њи ве и ин фи ци ра не жи во ти ње сма тра ју се три -
хи не ло зним и на њих се при мје њу ју мје ре про пи са не овим
пра вил ни ком.

(2) Жи во ти ње из ста ва 1. овог чла на мо ра ју се трај но
оби ље жи ти и не мо гу се оту ђи ва ти.

(3) По сту пак са ме сом три хи не ло зних жи во ти ња:

а) ка да се ме то дом вје штач ке ди ге сти је на ђу у ме су
три хи не ле, он да ће се, пре ма ва же ћим ве те ри нар ским про -
пи си ма, та кво ме со про ци је ни ти као не у по тре бљи во за
исхра ну љу ди,
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б) три хи не ло зно ме со мо ра да се учи ни не шко дљи вим
спа љи ва њем и ду бо ким за ко па ва њем,

в) не сми је се до зво ли ти гре шка да се та кво ме со, ако
се прет ход но не учи ни не шко дљи вим, за ко па у зе мљу, јер
по сто ји мо гућ ност да се три хи не ле раз не су пре ко па цо ва
или дру гих жи во ти ња и

г) тру по ви (по лут ке) до ма ћих сви ња, ди вљих сви ња и
ме двје да код ко јих су на ђе не три хи не ле оби ље жа ва ју се
жи гом у об ли ку тро у гла.

(4) Ако по сли је пре гле да ни су утвр ђе не три хи не ле и
ако не по сто је дру ги раз ло зи да је ме со не у по тре бљи во, о
че му од лу чу је ве те ри нар ски ин спек тор, тру по ви се оби ље -
жа ва ју овал ним жи гом ши ри не 6,5 cm и ви си не 4,5 cm, ко -
ји се ста вља на обје по ло ви не тру па, и то на:

а) плећ ку,

б) ле ђа,

в) спо ља шњу стра ну бу та и

г) гла ву.

(5) Окру гли жиг (преч ни ка 2,5 cm) са сло вом “Т” ви си -
не 1 cm у сре ди ни жи га ста вља се на ме со сви ња, ди вљих
сви ња и ме двје да ко ји не са др же три хи не ле, и то на гор њи
дио спо ља шње стра не бу та.

Члан 17.

Три хи не ло зним под руч јем сма тра ју се епи зо о ти о ло -
шка под руч ја са уче ста лом по ја вом ове бо ле сти код сви ња
и дру гих до ма ћих и ди вљих жи во ти ња.

Члан 18.

Ако је у од ре ђе ном дво ри шту или уз го ју утвр ђе на три -
хи не ло за или сум ња на три хи не ло зу, ве те ри нар ски ин спек -
тор на ре ди ће јед ну или ви ше сље де ћих мје ра:

а) за бра ну кре та ња или ста вља ња у про мет жи во ти ња
из ван дво ри шта или објек та,

б) озна ча ва ње свих жи во ти ња по себ ним ушним мар ки -
ца ма са озна ком “Т”,

в) пре глед свих жи во ти ња на три хи не ло зу се ро ло шком
пре тра гом,

г) кла ње свих сви ња код ко јих је утвр ђе на три хи не ла у
ро ку од 30 да на у ре ги стро ва ној клаoници ко ју од ре ди ве -
те ри нар ски ин спек тор, уз оба ве зан пре глед ме са ме то дом
ди ге сти је,

д) не шко дљи во укла ња ње ме са и про из во да од ме са
жи во ти ња код ко јих је утвр ђе на три хи не ло за ку ва њем или
сте ри ли за ци јом док се не рас пад ну ме ка ни ди је ло ви, су вом
де сти ла ци јом, хе миј ским по ступ ци ма или спа љи ва њем,

ђ) за пље ну и оба ве зан пре глед на три хи не ло зу свих за -
те че них ко ли чи на ме са и дру гих про из во да по ри је клом од
ме са сви ња и дру гих до ма ћих и ди вљих жи во ти ња,

е) де ра ти за ци ју и чи шће ње дво ри шта и објек та,

ж) са ку пља ње и не шко дљи во укла ња ње спа љи ва њем
уги ну лих гло да ра у дво ри шту или објек ту,

з) за бра ну др жа ња и про из вод ње сви ња и дру гих до ма -
ћих и ди вљих жи во ти ња на од ре ђе но ври је ме и

и) оси гу ра ње зо о хи ги јен ских усло ва др жа ња и уз го ја
жи во ти ња и за шти та објек та од ула ска гло да ра.

Члан 19.

У слу ча је ви ма упу ћи ва ња на кла ње жи во ти ња из три -
хи не ло зом за ра же ног или сум њи вог дво ри шта или објек та,
у увје ре њу о здрав стве ном ста њу жи во ти ња упи су је се цр -
ве ним сло ви ма: “СУМ ЊА НА ТРИ ХИ НЕ ЛО ЗУ”.

Члан 20.

У за ра же ном под руч ју ве те ри нар ски ин спек тор на ре -
ди ће јед ну или ви ше сље де ћих мје ра:

а) по пис жи во ти ња,

б) утвр ђи ва ње епи зо о ти о ло шког ста ња, по ри је кла бо -
ле сти и пу те ве ње ног ши ре ња,

в) за бра ну из да ва ња увје ре ња о здрав стве ном ста њу
жи во ти ња у слу ча је ви ма ка да се жи во ти ње упу ћу ју на кла -
ње из чла на 18. тач ка в) овог пра вил ни ка,

г) се ро ло шко ис пи ти ва ње жи во ти ња (ЕLISA тест),

д) за бра ну кла ња жи во ти ња за по тре бе вла сти тог до ма -
ћин ства, осим кла ња у ре ги стро ва ним објек ти ма за кла ње,

ђ) за бра ну одр жа ва ња сај мо ва и свих об ли ка са ку пља -
ња или до го на жи во ти ња у ци љу про да је,

е) за бра ну ко ри шће ња ме са ди вљих жи во ти ња,

ж) оба ве зну и си сте мат ску де ра ти за ци ју свих дво ри -
шта, обје ка та, скла ди шта, во до то ко ва и де по ни ја сме ћа,

з) за бра ну ис па ше или жи ре ња,

и) од ре ђи ва ње и оси гу ра ва ње од ла га ли шта и де по ни ја
сме ћа,

ј) не шко дљи во укла ња ње ме са и про из во да од ме са жи -
во ти ња код ко јих је утвр ђе на три хи не ло за ку ва њем или
сте ри ли за ци јом док се не рас пад ну ме ка ни ди је ло ви, су вом
де сти ла ци јом, хе миј ским по ступ ци ма или спа љи ва њем,

к) оба ве зно са ку пља ње и не шко дљи во укла ња ње ле ши -
на уги ну лих па цо ва, оста лих гло да ра и ди вљих жи во ти ња,
као и уги ну лих па са и ма ча ка,

л) за бра ну упо тре бе не про ку ва них по ми ја за ис хра ну
жи во ти ња и

љ) про свје ћи ва ње вла сни ка и др жалаца жи во ти ња о
окол но сти ма ши ре ња три хи не ло зе и опа сно сти за здра вље
љу ди.

Члан 21.

На кон што се утвр ди три хи не ло за жи во ти ња ве те ри -
нар ски ин спек тор ду жан је оба ви је сти ти Ми ни стар ство о
ло ка ци ји и бро ју обо ље лих жи во ти ња.

Члан 22.

Ра ди спре ча ва ња по ја ве и ши ре ња три хи не ло зе вла сни -
ци жи во ти ња ду жни су:

а) спро ве сти све про пи са не мје ре и оси гу ра ти зо о хи ги -
јен ске усло ве за уз гој и про из вод њу жи во ти ња,

б) ре дов но спро во ди ти све мје ре за си сте мат ско уни -
шта ва ње и укла ња ње из во ра и пре но си лаца бо ле сти,

в) оба вља ти пре глед ме са на три хи не лу ка да вр ше кла -
ње жи во ти ња за по тре бе вла сти тог до ма ћин ства и

г) у свим слу ча је ви ма утвр ђи ва ња три хи не ло зе у дво -
ри шту или објек ту спро ве сти све мје ре про пи са не чла ном
18. овог пра вил ни ка, с тим да тро шко ве на ре ђе них мје ра
сно си вла сник жи во ти ња ако сред ства ни су обез би је ђе на
из дру гих из во ра.

Члан 23.

Сма тра се да је три хи не ло за пре ста ла у за ра же ном дво -
ри шту ако су спро ве де не све мје ре из чла на 18. овог пра -
вил ни ка, укљу чу ју ћи де ра ти за ци ју, чи шће ње и дез ин фек -
ци ју.

Члан 24.

Сло бод ним од три хи не ло зе сма тра се епи зо о ти о ло шко
под руч је на ко јем то ком дви је прет ход не уза стоп не го ди не
ни је утвр ђен ни је дан слу чај три хи не ло зе.

Члан 25.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о мје ра ма за су зби ја ње три хи не ло зе жи во ти ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 21/95).

Члан 26.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-5560/10
28. априла 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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На осно ву чла на 81. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), чла -
на 28. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 28. став 1. Уред бе о на че ли -
ма за уну тра шњу ор га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју рад них мје ста у
ре пу блич ким ор га ни ма упра ве Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/09), а у скла ду са Уред бом о ка -
те го ри ја ма и зва њи ма др жав них слу жбе ни ка (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/09) и Уред бом о рад ним мје сти ма на -
мје ште ни ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 18/09),
ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју, уз
са гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп ске,  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

О УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И 
СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЈЕ СТА У 

МИ НИ СТАР СТВУ ЗА ПРО СТОР НО УРЕ ЂЕ ЊЕ, 
ГРА ЂЕ ВИ НАР СТВО И ЕКО ЛО ГИ ЈУ

I - ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Oвај пра вил ник са сто ји се од:

- уну тра шње ор га ни за ци је у Ми ни стар ству за про стор но уре -
ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју (у да љем тек сту: Ми ни стар -
ство),

- си сте ма ти за ци је рад них мје ста (уку пан број рад них мје ста,
др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка, на зи ви рад них мје ста,
опис по сло ва рад них мје ста са ка те го ри ја ма и зва њи ма за др жав -
не слу жбе ни ке, од но сно рад ним мје сти ма на мје ште ни ка, по тре бан
број др жав них слу жбе ни ка и на мје ште ни ка за сва ко рад но мје сто
и по себ ни усло ви за за сни ва ње рад ног од но са) и

- ор га ни за ци о ног ди ја гра ма (ше мат ски при каз од но са из ме ђу
основ них и основ них са уну тра шњим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма).

II - УНУ ТРА ШЊА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МИ НИ СТАР СТВА

Члан 2.

(1) С ци љем оба вља ња по сло ва из дје ло кру га ра да Ми ни стар -
ства, обра зу ју се сље де ће основ не ор га ни за ци о не је ди ни це:

а) Сек тор за ур ба ни зам и про стор но пла ни ра ње,

б) Сек тор за гра ђе ви нар ство,

в) Сек тор за за шти ту жи вот не сре ди не,

г) Сек тор за ко ор ди на ци ју про је ка та, европ ске ин те гра ци је и
раз вој.

(2) У Сек то ру за за шти ту жи вот не сре ди не фор ми ра се уну -
тра шња ор га ни за ци о на је ди ни ца Одје ље ње за управ но-прав не по -
сло ве у обла сти за шти те жи вот не сре ди не.

Члан 3.

(1) Се кре та ри јат Ми ни стар ства је по себ на ор га ни за ци о на је ди -
ни ца, ко ја, за по тре бе Ми ни стар ства, оба вља ка дров ске, ор га ни за ци -
о не, еко ном ске, фи нан сиј ско-план ске и ра чу но вод стве не по сло ве,
ана ли тич ко-ин фор ма тив не, као и по моћ не и тех нич ке по сло ве.

(2) У Се кре та ри ја ту Ми ни стар ства фор ми ра се уну тра шња
ор га ни за ци о на је ди ни ца Одје ље ње за еко ном ске, фи нан сиј ске и
оп ште по сло ве.

III - НА ЧИН РУ КО ВО ЂЕ ЊА

Члан 4.

(1) Ми ни стар ством ру ко во ди ми ни стар, у скла ду са За ко ном о
ре пу блич кој упра ви, За ко ном о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске и За ко -
ном о др жав ним слу жбе ни ци ма.

(2) Ра дом сек то ра ру ко во де по моћ ни ци ми ни стра, ко ји за свој
рад од го ва ра ју ми ни стру.

(3) Ра дом Се кре та ри ја та ру ко во ди се кре тар Ми ни стар ства, ко -
ји за свој рад од го ва ра ми ни стру.

(4) Ра дом одје ље ња ру ко во ди на чел ник, ко ји за свој рад од го -
ва ра ру ко во ди о цу ор га ни за ци о не је ди ни це у ко јој је одје ље ње
фор ми ра но.

(5) Са вјет ник ми ни стра ра ди по по себ ном уго во ру, ко јим се
уре ђу ју пра ва и оба ве зе са вјет ни ка ми ни стра, ко ји за свој рад од -
го вара ми ни стру.

(6) Ми ни стар ство има струч ни ко ле гиј, као струч но и са вје то -
дав но ти је ло ми ни стра, у чи јем са ста ву су: ми ни стар, са вјет ник,
по моћ ни ци ми ни стра и се кре тар Ми ни стар ства. Ко ле гиј, пре ма
по тре би, са зи ва ми ни стар ра ди раз ма тра ња нај зна чај ни јих пи та ња
из дје ло кру га ра да Ми ни стар ства.

IV - ПРО ГРАМ РА ДА, ИЗ ВР ША ВА ЊЕ ПО СЛО ВА И 
ОД ГО ВОР НОСТ РАД НИ КА У ВР ШЕ ЊУ ПО СЛО ВА

Члан 5.

(1) С ци љем бла го вре ме ног, ефи ка сног, ква ли тет ног и за ко ни -
тог из вр ша ва ња за да та ка и по сло ва из над ле жно сти Ми ни стар -
ства, ми ни стар до но си го ди шњи про грам ра да Ми ни стар ства.

(2) На осно ву про гра ма ра да, до но се се пла но ви ра да Ми ни -
стар ства, ко ји са др же ва жни је за дат ке и по сло ве ко је тре ба оба ви -
ти у пе ри о ду за ко ји се про грам до но си, а ко јим се утвр ђу ју рас по -
ред, ди на ми ка, из вр ши о ци и дру ги усло ви по треб ни за из вр ше ње
за да та ка и по сло ва.

(3) Про гра ми и пла но ви ра да Ми ни стар ства мо гу се ми је ња ти
и до пу ња ва ти у то ку њи хо вог из вр ше ња, ако се, дје ли мич но или у
цје ли ни, ми је ња ју по је ди ни за да ци и по сло ви или по ста вља ју но -
ви.

(4) У Ми ни стар ству се во ди еви ден ци ја о ра ду и под но се
извје шта ји о из вр ше њу по сло ва утвр ђе них про гра мом ра да, као и
о дру гим по сло ви ма из вр ше ним у из вје штај ном пе ри о ду. Еви ден -
ци ја се во ди у окви ру ор га ни за ци о них је ди ни ца, за сва ко рад но
мје сто по је ди нач но.

V - ОСТВА РИ ВА ЊЕ ЈАВ НО СТИ У РА ДУ МИ НИ СТАР СТВА

Члан 6.

(1) Рад Ми ни стар ства је ја ван.

(2) Ми ни стар ство се ста ра о при мје ни на че ла јав но сти ра да у
скла ду са За ко ном о сло бо ди при сту па ин фор ма ци ја ма.

(3) С ци љем оства ри ва ња јав но сти ра да Ми ни стар ства одр жа -
ва ју се кон фе рен ци је за штам пу, из да ју са оп ште ња за јав ност и
успо ста вља ју дру ги об ли ци са рад ње са сред стви ма ин фор ми са ња
и струч ном јав но шћу.

Члан 7.

(1) Јав не из ја ве за до ма ће и стра не ме ди је у име Ми ни стар ства
не по сред но да ју ми ни стар и слу жбе ник за од но се с јав но шћу, по -
моћ ни ци ми ни стра и се кре тар, уз са гла сност ми ни стра.

(2) За по сле ни у Ми ни стар ству да ју из ја ве за ме ди је у име Ми -
ни стар ства на осно ву одо бре ња ми ни стра, при др жа ва ју ћи се За ко -
на о сло бо ди при сту па ин фор ма ци ја ма и ко дек са о јав ном ин фор -
ми са њу.

VI - ПРИ ПРАВ НИ ЦИ И ПРИ ПРАВ НИЧ КИ СТАЖ

Члан 8.

(1) По рје ше њу ми ни стра, ра ди оба вља ња при прав нич ког ста -
жа, у Ми ни стар ству мо же се за сно ва ти рад ни од нос са при прав ни -
ци ма.

(2) Рад ни од нос с при прав ни ци ма за сни ва се на од ре ђе но
врије ме.
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