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На осно ву чла на 22. став 10. и чла на 82. став 1. тач ка м)
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 ХИ ГИ ЈЕ НИ ХРА НЕ ЗА ЖИ ВО ТИ ЊЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се: оп ште и по себ не оба -
ве зе су бје ка та ко ји ра де са хра ном за жи во ти ње, пра ви ла за
хи ги је ну хра не за жи во ти ње, усло ви и по ступ ци ко ји оси -
гу ра ва ју сље ди вост хра не за жи во ти ње, као и усло ви и по -
ступ ци за ре ги стра ци ју обје ка та у ко ји ма се оба вља рад са
хра ном за жи во ти ње (у да љем тек сту: обје кат). 

Члан 2.

(1) Од ред бе овог пра вил ни ка при мје њу ју се на:

а) рад су бје ка та ко ји ра де са хра ном за жи во ти ње у
свим фа за ма про из вод ње, пре ра де и ди стри бу ци је, по чев -
ши од при мар не про из вод ње до ко нач ног ста вља ња на тр -
жи ште хра не за жи во ти ње, 

б) ис хра ну жи во ти ња ко је се ко ри сте за про из вод њу
хра не, то ком др жа ња или уз го ја и

в) увоз и из воз хра не за жи во ти ње.

(2) Од ред бе овог пра вил ни ка не при мје њу ју се на:

а) про из вод њу хра не за жи во ти ње на ин ди ви ду ал ним
до ма ћин стви ма, а ко ја је на ми је ње на жи во ти ња ма ко је се
не др же или уз га ја ју за про из вод њу хра не, 

б) ис хра ну жи во ти ња ко је се ко ри сте за про из вод њу
хра не за по тре бе вла сти тог до ма ћин ства, 

в) ис хра ну жи во ти ња ко је се не ко ри сте за про из вод њу
хра не, 

г) не по сред но снаб ди је ва ње ло кал них по ро дич них по -
љо при вред них до ма ћин ста ва ма лим ко ли чи на ма хра не за
жи во ти ње из при мар не про из вод ње, ко је се ис кљу чи во ко -
ри сте у тим до ма ћин стви ма, ди рект но од дру гих по ро дич -
них по љо при вред них до ма ћин ста ва и

д) ма ло про да ју хра не за кућ не љу бим це.

(3) За оба вља ње дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на ко -
ри сте се во ди чи до бре прак се, ко ји оси гу ра ва ју ис пу ња ва -
ње ци ље ва овог пра вил ни ка.

Члан 3.

По је ди ни пој мо ви упо три је бље ни у овом пра вил ни ку
има ју сље де ће зна че ње:

а) хи ги је на хра не за жи во ти ње под ра зу ми је ва мје ре,
по ступ ке и усло ве по треб не за кон тро лу ри зи ка и оси гу ра -
ње при хва тљи во сти хра не за жи во ти ње за ње ну упо тре бу, 

б) су бје кат ко ји ра ди са хра ном за жи во ти ње (у да љем
тек сту: су бје кат) је фи зич ко или прав но ли це од го вор но за
не сме та но спро во ђе ње про пи са о хра ни за жи во ти ње, 

в) до да так хра ни за жи во ти ње је са сто јак или ми кро ор -
га ни зам ко ји се до да је у хра ну за жи во ти ње, 

г) обје кат је гра ђе вин ска цје ли на у ко јој се оба вља дје -
лат ност у би ло ко јој фа зи про из вод ње, пре ра де и про ме та
хра не за жи во ти ње и

д) при мар на про из вод ња хра не за жи во ти ње је про -
извод ња по љо при вред них про из во да, у биљ ној про из вод -
њи, сто чар ству и ри бар ству, укљу чу ју ћи же тву, уби ра ње
пло до ва, му жу и уз гој жи во ти ња при је кла ња, лов и ри бо -
лов, те са ку пља ње са мо ни клих пло до ва и би ља ка, а ко ји
ни су про шли ни  јед ну фа зу пре ра де.

II - ОБА ВЕ ЗЕ СУ БЈЕ КА ТА

Члан 4.

(1) Су бјек ти обез бје ђу ју да се све фа зе про из вод ње,
пре ра де и ди стри бу ци је ко је су под њи хо вом кон тро лом
спро ве ду у скла ду са про пи си ма о хра ни за жи во ти ње и до -
бром прак сом, а по себ но обез бје ђу ју да су ис пу ње ни хи ги -
јен ски усло ви утвр ђе ни овим пра вил ни ком.

(2) При ли ком ис хра не жи во ти ња ко је се ко ри сте за про -
из вод њу хра не сви су бјек ти у лан цу од при мар не про -
извод ње до ис хра не жи во ти ња пред у зи ма ју мје ре и спро -
во де све по ступ ке ка ко би се опа сност од би о ло шке, хе миј -
ске и фи зич ке кон та ми на ци је хра не за жи во ти ње, жи во ти -
ња и жи во тињ ских про из во да све ла на нај ма њу мо гу ћу
мје ру.

Члан 5.

По себ не оба ве зе за по сло ве на ни воу при мар не про из -
вод ње хра не за жи во ти ње и са њи ма по ве за ни по сло ви су:

а) тран спорт, скла ди ште ње и ру ко ва ње при мар ним
про из во ди ма на мје сту про из вод ње, 

б) по сло ви тран спор та при до ста ви при мар них про -
изво да од мје ста про из вод ње до обје ка та и

в) ми је ша ње хра не за жи во ти ње ис кљу чи во за по тре бе
вла сти тих по ро дич них по љо при вред них до ма ћин ста ва без
коришће ња до да та ка хра ни за жи во ти ње или мје ша ви на
до да та ка хра ни за жи во ти ње, осим си ла жних до да та ка хра -
ни за жи во ти ње.

Члан 6.

(1) Су бјек ти ко ји се ба ве при мар ном про из вод њом хра -
не за жи во ти ње обез бје ђу ју:

а) оба вља ње по сло ва на на чин да се спри је че, укло не
или сма ње опа сно сти од угро жа ва ња си гур но сти хра не за
жи во ти ње;

б) да се при мар ни про из во ди про из во де, пре ра ђу ју, чи -
сте, па ку ју, скла ди ште и пре во зе за шти ће ни од кон та ми на -
ци је и ква ре ња на од го вор ност про из во ђа ча и

в) да ис пу ња ва ју обaвезе ко је укљу чу ју:

1) мје ре и по ступ ке за кон тро лу опа сно сти од кон та ми -
на ци је из зе мље, во де, ва зду ха, вје штач ких ђу бри ва, сред -
ста ва за за шти ту би ља, би о ци да, ве те ри нар ских ли је ко ва,
те ру ко во ђе ње от па дом и

2) мје ре ве за не за здра вље би ља ка, жи во ти ња и око ли -
не, ко је ути чу на си гур ност хра не, укљу чу ју ћи про гра ме за
пра ће ње и кон тро лу бо ле сти жи во ти ња, зо о но за и њи хо вих
узроч ни ка.

(2) Су бјек ти из ста ва 1. овог чла на пред у зи ма ју сље де -
ће мје ре:

а) чи шће ње и дез ин фек ци ју обје ка та, опре ме, си ло са,
сан ду ка и во зи ла ко ји се ко ри сте за про из вод њу, при пре му,
сор ти ра ње, па ко ва ње, скла ди ште ње и тран спорт хра не за
жи во ти ње, 

б) обез бје ђу ју по треб не хи ги јен ске усло ве у про из вод -
њи, тран спор ту и скла ди ште њу хра не за жи во ти ње, те хи -
ги јен ско одр жа ва ње све коришће не опре ме ко ја до ла зи у
до дир са хра ном за жи во ти ње, 

в) обез бје ђу ју во ду од го ва ра ју ћег ква ли те та, у скла ду с
про пи си ма о во ди за пи ће, 

г) спре ча ва ју кон та ми на ци ју ми кро ор га ни зми ма и дру -
гим ште то чи на ма, 

д) одво је но скла ди ште и опре зно ру ку ју от па дом и опа -
сним ма те ри ја ма ка ко би се от кло ни ла опа сност од кон та -
ми на ци ја, 

ђ) обез бје ђу ју да ма те ри ја ли за пакова ње ни су из вор
кон та ми на ци је хра не за жи во ти ње и

е) пра те ре зул та те свих ана ли за узо ра ка при мар них
про из во да ко ји ути чу на си гур ност хра не.

Члан 7.

(1) Су бјек ти ко ји се ба ве при мар ном про из вод њом во -
де еви ден ци је о мје ра ма и по ступ ци ма ве за ним за кон тро -
лу опа сно сти, сра змјер но при ро ди и оби му по сла.
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(2) Еви ден ци је из ста ва 1. овог чла на чу ва ју се го ди ну
да на.

(3) По себ ну па жњу су бјек ти тре ба да по све те во ђе њу
еви ден ци ја о:

а) коришће њу би ло ко јег сред ства за за шти ту би ља и
би о ци да, 

б) коришће њу ге нет ски мо ди фи ко ва ног сје ме на, 

в) сва кој по ја ви узроч ни ка бо ле сти и ште то чи на ко ји
мо гу ути ца ти на си гур ност при мар них про из во да, 

г) ре зул та ти ма ана ли за узо ра ка при мар них про из во да
или би ло ко јих дру гих про из во да узе тих у ди јаг но стич ке
свр хе, а ко ји мо гу ути ца ти на си гур ност хра не и

д) по ри је клу и ко ли чи на ма сва ког при мар ног про из во -
да при ли ком ула ска у објек те, од ре ди шту и ко ли чи на ма
сва ког из ла ска хра не за жи во ти ње ко ја из ла зи из обје ка та.

(4) Оста ла ли ца, као док то ри ве те ри нар ске ме ди ци не,
ин же ње ри агро но ми је и по љо при вред ни тех ни ча ри, мо гу
по ма га ти су бјек ти ма при во ђе њу еви ден ци је у ве зи са дје -
лат но сти ма ко је се оба вља ју.

Члан 8. 

Су бјек ти ко ји ра де са хра ном за жи во ти ње, осим у при -
мар ној про из вод њи, укљу чу ју ћи ми је ша ње хра не за жи во -
ти ње ис кљу чи во за по тре бе вла сти тог по ро дич ног по љо -
при вред ног до ма ћин ства уз коришће ње до да та ка хра ни за
жи во ти ње или мје ша ви на до да та ка хра ни за жи во ти ње,
осим си ла жних до да та ка хра ни за жи во ти ње, мо ра ју по -
сту па ти у скла ду са од ред ба ма на ве де ним у т. а) до з) овог
чла на и чл. 9. до 13. овог пра вил ни ка, та ко да:

а) објек ти за про из вод њу и скла ди ште ње, опре ма, си -
ло си, сан ду ци, во зи ла и про стор око њих мо ра ју би ти чи -
сти и у њи ма се мо ра ју спро во ди ти про гра ми одр жа ва ња
чи сто ће, дез ин фек ци је, дез ин сек ци је и де ра ти за ци је;

б) про јек то ва ње, из град ња, ве ли чи на обје ка та и опремa
мо ра ју омо гу ћи ти:

1) дје ло твор но чи шће ње и дез ин фек ци ју, 

2) сма ње ње ри зи ка од гре ша ка и из бје га ва ње кон та ми -
на ци је, уна кр сне кон та ми на ци је и сва ког штет ног дје ло ва -
ња на си гур ност хра не за жи во ти ње и ква ли тет про из во да,
опре ма ко ја до ла зи у до дир са хра ном за жи во ти ње мо ра се
осу ши ти на кон сва ко га вла жног чи шће ња;

в) објек ти и опре ма ко ји се упо тре бља ва ју за ми је ша ње
или про из вод њу мо ра ју да се ре дов но про вје тра ва ју у скла -
ду са по ступ ци ма ко је прет ход но утвр ди про из во ђач, при
че му тре ба во ди ти ра чу на да:

1) све ва ге и мјер ни уре ђа ји ко ји се упо тре бља ва ју у
про из вод њи хра не за жи во ти ње мо ра ју од го ва ра ти ра спо ну
те жи на или за пре ми на ко ји се мје ре и мо ра ју би ти ба жда -
ре ни, 

2) све мје ша ли це ко је се упо тре бља ва ју у про из вод њи
хра не за жи во ти ње мо ра ју од го ва ра ти ра спо ну те жи на или
за пре ми на ко ји се ми је ша ју и мо ра ју омо гу ћи ти про из вод -
њу од го ва ра ју ће хо мо ге не мје ша ви не и хо мо ге ног ра зр је -
ђе ња, а у објек ти ма за про из вод њу до да та ка и мје ша ви на
до да та ка хра ни за жи во ти ње, предсмје са и пре мик са, тест
хо мо ге но сти мје ша ви не мо ра се оба ви ти јед ном го ди шње,
а у објек ти ма за про из вод њу крм них смје са сва ких пет го -
ди на;

г) у објек ти ма мо ра би ти обезбијеђено при мје ре но при -
род но или вје штач ко освје тље ње;

д) уре ђа ји за од вод от пад них во да мо ра ју би ти про јек -
то ва ни и из ра ђе ни та ко да се из бјег не за га ђе ње хра не за
жи во ти ње;

ђ) ква ли тет во де ко ја се упо тре бља ва у про из вод њи
хра не за жи во ти ње мо ра би ти у скла ду са од ред ба ма про -
пи са о во ди, а цје во во ди за во ду мо ра ју би ти из ра ђе ни од
инерт ног ма те ри ја ла, 

е) от пад не во де, теч но ђу бри во и ки шни ца од во де се на
на чин да не ути чу на опре му и да не ма ју штет не ути ца је на
си гур ност хра не за жи во ти ње и ква ли тет хра не за жи во ти -
ње, по ква ре ну хра ну за жи во ти ње и пра ши ну тре ба над гле -

да ти и кон тро ли са ти ин ва зи ју ште то чи на, а хи ги јен ски не -
ис прав на хра на за жи во ти ње и от пад на стао у по ступ ку
про из вод ње мо ра се од ла га ти у при клад ним спрем ни ци ма
и на на чин да је оне мо гу ћен при ступ гло да ри ма;

ж) на про зо ри ма и оста лим отво ри ма мо ра ју би ти по -
ста вље не при мје ре не за штит не мре жи це про тив ула ска
ште то чи на, вра та мо ра ју до бро за тва ра ти про стор пре ма
по ду и до врат ни ку и спри је чи ти ула зак ште то чи на и

з) пла фо ни и гор њи ди је ло ви обје ка та мо ра ју би ти про -
јек то ва ни и из ве де ни на на чин да спре ча ва ју та ло же ње пр -
љав шти не, те сма њу ју кон ден за ци ју, раст не по жељ них
пли је сни и от па да ње че сти ца ко је мо гу ути ца ти на си гур -
ност хра не за жи во ти ње и ква ли тет хра не за жи во ти ње.

Члан 9.

Су бјек ти, у ци љу ефи ка сни је кон тро ле опа сно сти у при  -
мар ној про из вод њи хра не за жи во ти ње, тре ба да у објек ти -
ма:

а) за по сле до во љан број струч ног ка дра у од но су на
при ро ду, обим про из вод ње, обим и вр сту по сло ва ња, 

б) са ста ве спи сак за по сле них са на ве де ним ква ли фи ка -
ци ја ма (ди пло ме, рад но ис ку ство и слич но), 

в) обез би је де да по да ци бу ду до ступ ни Ми ни стар ству, 

г) обез би је де да сви за по сле ни бу ду упо зна ти пи сме -
ним пу тем са сво јим ду жно сти ма, од го вор но сти ма, овла -
шће њи ма и про мје на ма у ве зи са тим, а што је по себ но ва -
жно за по сти за ње же ље ног ква ли те та про из во да уко ли ко
до ђе до би ло ка кве про мје не, 

д) пи сме но од ре де ква ли фи ко ва но ли це од го вор но за
про из вод њу, 

ђ) обез би је де да се ак тив но сти оба вља ју по уна при јед
утвр ђе ним пи са ним по ступ ци ма и упу та ма чи ји је циљ де -
фи ни са ти, про вје ри ти и упра вља ти кри тич ним тач ка ма у
про из вод ном про це су, 

е) пре ду зму тех нич ке, тех но ло шке и ор га ни за ци о не
мје ре да укло не или сма ње мо гућ но сти уна кр сне кон та ми -
на ци је и гре ша ка, а мо ра по сто ја ти при мје рен си сте ма за
спро во ђе ње про вје ра то ком про из вод ње, 

ж) кон тро ли шу про из во де на при су ство за бра ње них и
не по жељ них ма те ри ја и оста лих за га ђи ва ча ко ји мо гу
угро зи ти здра вље љу ди и жи во ти ња, те спро ве ду кон тро ле
за сма ње ње ри зи ка, 

з) от пад и дру ге ма те ри је ко је не слу же као хра на за жи -
во ти ње и ма те ри је ко је са др же ри зич ну кон цен тра ци ју ве -
те ри нар ских ли је ко ва или би ло ко јег дру гог за га ђи ва ча
издво је, озна че и збри ну на про пи сан на чин, 

и) обез би је де ефи ка сан си стем пра ће ња про из во да, 

ј) пи сме но од ре де ква ли фи ко ва но ли це од го вор но за
кон тро лу ква ли те та, 

к) обез би је де услу ге оспо со бље ног и опре мље ног ла -
бо ра то ри ја за кон тро лу хи ги јен ске ис прав но сти и ква ли те -
та кр ми ва и про из во да и исте ускла де са де кла ра ци јом и

л) из ра де у пи са ном об ли ку и при ми је не про грам уну -
тра шње кон тро ле ква ли те та си ро ви на и про из во да ко ји мо -
ра са др жа ва ти про вје ре кри тич них та ча ка у про из вод ном
про це су, по ступ ци ма узор ко ва ња и њи хо вој уче ста ло сти,
ме то да ма ана ли зе и њи хо вој уче ста ло сти, ускла ђе но сти са
спе ци фи ка ци ја ма и на од ре ди шту у слу ча ју не ус кла ђе но -
сти, и то у цијелом про це су од пре ра де си ро ви на до го то -
вих про из во да.

Члан 10.

У ци љу оси гу ра ња сље ди во сти су бје кат тре ба:

а) има ти до ку мен та ци ју ко ја се од но си на си ро ви не ко -
је се упо тре бља ва ју у го то вим про из во ди ма, 

б) до ку мен та ци ју чу ва ти и учи ни ти до ступ ном ве те ри -
нар ској ин спек ци ји то ком пе ри о да ми ни мал ног ро ка тра ја -
ња про из во да, 

в) узор ке са сто ја ка сва ке се ри је про из во да про из ве де -
них и ста вље них на тр жи ште или сва ко га спе ци фич ног
дије ла про из вод ње, у слу ча ју кон ти ну и ра не про из вод ње
узе ти у до вољ ној ко ли чи ни по ступ ком ко ји прет ход но од -
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ре ди про из во ђач и чу ва ти ка ко би се оси гу ра ла сље ди вост,
а у слу ча ју про из вод ње ис кљу чи во за вла сти те по тре бе по -
ро дич них по љо при вред них до ма ћин ста ва узор ке узи ма ти
у ре дов ним раз ма ци ма, 

г) узор ке за пе ча ти ти и озна чи ти ра ди лак ше иден ти фи -
ка ци је, скла ди шти ти у усло ви ма ко ји оне мо гу ћа ва ју за мје -
ну или би ло ка кво кри во тво ре ње и про мје ну са ста ва и

д) узор ке учи ни ти до ступ ним ве те ри нар ској ин спек ци -
ји то ком пе ри о да у ко јем је хра на за жи во ти ње ста вље на на
тр жи ште, а код про из во да на ми је ње них про из вод њи хра не
за жи во ти ње ко је се не ко ри сте за про из вод њу хра не про -
из во ђач мо ра чу ва ти са мо узор ке го то вих про из во да.

Члан 11.

(1) Про из ве де на хра на за жи во ти ње мо ра се скла ди -
шти ти одво је но од хра ни ва и до да та ка хра ни за жи во ти ње
на на чин да се спри је чи уна кр сна кон та ми на ци ја са про -
изве де ном хра ном за жи во ти ње, при че му се ко ри сти ам ба -
ла жа из ра ђе на од од го ва ра ју ћих ма те ри ја ла.

(2) Хра на за жи во ти ње мо ра се скла ди шти и пре во зи ти
у од го ва ра ју ћим спрем ни ци ма ко ји се скла ди ште у за то
пред ви ђе ним и при ла го ђе ним про сто ри ја ма ко је за до во ља -
ва ју на че ла до бре скла ди шне прак се, а ко ји ма има ју при -
ступ са мо ли ца овла шће на од стра не су бје ка та.

(3) Хра на за жи во ти ње мо ра се скла ди шти ти и пре во -
зи ти на на чин да се ла ко иден ти фи ку је ка ко би се из бје гла
сва ка за мје на или уна кр сна кон та ми на ци ја, те спри је чи ло
ква ре ње.

(4) Спрем ни ци и опре ма ко ја се ко ри сти за тран спорт,
скла ди ште ње, пре нос, ру ко ва ње и ва га ње хра не за жи во ти -
ње мо ра ју се одр жа ва ти чи стим, уве сти про гра ме чи шће -
ња, а остат ке де тер џе на та и дез ин фи ци јен са на њи хо вој
по вр ши ни све сти на нај ма њу мо гу ћу мје ру.

(5) У објек ту се мо ра спри је чи ти ква ре ње и за га ђе ње
ште то чи на ма са ци љем одр жа ва ња ква ли те та.

(6) Тем пе ра ту ре се мо ра ју одр жа ва ти на нај ни жем мо -
гу ћем ни воу ра ди из бје га ва ња кон ден за ци је и ква ре ња.

Члан 12.

(1) Сви су бјек ти, укљу чу ју ћи и оне ко ји су са мо тр гов -
ци и ко ји ни кад не др же про из во де у сво јим објек ти ма, мо -
ра ју во ди ти еви ден ци ју о на бав ци, про из вод њи и про да ји
хра ни ва, до да та ка хра ни за жи во ти ње и про из во да, ра ди
омогућавањa сље ди во сти до ко нач ног од ре ди шта, укљу чу -
ју ћи и из воз.

(2) Су бјек ти, осим оних ко ји су са мо ди стри бу те ри и
ко ји ни кад не др же про из во де у сво јим објек ти ма, во де
еви ден ци је о про из вод ним про це си ма и кон тро ла ма ко је
де фи ни шу кри тич не тач ке у про из вод ном про це су и њи хо -
во упра вља ње, од ре ђу ју и спро во де план кон тро ле ква ли -
те та, за ко ји мо ра ју во ди ти еви ден ци ју на на чин да се мо -
же сли је ди ти про из вод ни про цес сва ке се ри је про из во да
ко ји се ста ви на тр жи ште и утвр ди ти од го вор ност у слу ча -
ју ре кла ма ци ја, а ре зул та ти тих про вје ра мо ра ју се чу ва ти.

(3) Су бјек ти, осим оних ко ји су са мо ди стри бу те ри и
ко ји ни кад не др же про из во де у сво јим објек ти ма, во де
еви ден ци је ве за не за сље ди вост, а по себ но за:

а) до дат ке хра ни за жи во ти ње, вр сту и ко ли чи ну про -
изве де них до да та ка хра ни за жи во ти ње, да тум про из вод ње
и број рад ног на ло га (се риј ски број) и ред ни број шар же ка -
да се про из вод ња оба вља кон ти ну и ра но, име (на зив) и сје -
ди ште куп ца, вр сту и ко ли чи ну ис по ру че них до да та ка хра -
ни за жи во ти ње и број рад ног на ло га (се риј ски број) и ред -
ни број шар же, ка да се про из вод ња оба вља кон ти ну и ра но, 

б) про из во де у ко ји ма се ко ри сте не про те ин ска азот на
је ди ње ња у ис хра ни жи во ти ња, са став про из во да и про -
изве де на ко ли чи на, да тум про из вод ње, и ка да је по треб но,
број рад ног на ло га (се риј ски број) и ред ни број шар же, ка -
да се про из вод ња оба вља кон ти ну и ра но, име / на зив и сје -
ди ште обје ка та или ко ри сни ка у ко ји су до да ци ис по ру че -
ни (обје ка та или по ро дич ног по љо при вред ног до ма ћин -
ства), ко ји ма су ти про из во ди ис по ру че ни, са став и ко ли -
чи на ис по ру че них про из во да и, ка да је по треб но, број рад -
ног на ло га (се риј ски број) и ред ни број шар же, ка да се про -
из вод ња оба вља кон ти ну и ра но, 

в) предсмје се и пре мик се, име / на зив и сје ди ште про -
из во ђа ча или до ба вља ча до да та ка хра ни за жи во ти ње, вр -
сту и ко ли чи ну коришће них до да та ка хра ни за жи во ти ње,
број рад ног на ло га и ред ни број шар же, да тум про из вод ње
предсмје се или пре мик са, број рад ног на ло га и ред ни број
шар же, име / на зив и сје ди ште куп ца, да тум ис по ру ке, вр -
сту и ко ли чи ну ис по ру че не предсмје се или пре мик са, број
рад ног на ло га и ред ни број шар же и

г) крм не смје се / хра ни ва име / на зив и сје ди ште про -
изво ђа ча или до ба вља ча коришће ног до дат ка хра ни за жи -
во ти ње / предсмје се или пре мик са, са став и ко ли чи ну упо -
три је бље не предсмје се или пре мик са, број рад ног на ло га
(се риј ски број про из во да), име и адре су до ба вља ча хра ни -
ва и до пун ске крм не смје се, да тум ис по ру ке, вр сту, ко ли чи -
ну и са став крм не смје се, вр сту и ко ли чи ну хра ни ва или
крм не смје се за јед но са да ту мом про из вод ње, име ном / на -
зи вом и адре сом куп ца (прав на или фи зич ка ли ца или по -
ро дич но по љо при вред но до ма ћин ство).

Члан 13.

(1) Су бјек ти тре ба да:

а) ус по ста ве си стем за ре кла ма ци је и по вла че ње про -
изво да са тр жи шта, 

б) има ју пи са ни про грам за при ма ње и рје ша ва ње при -
ту жби, као и си стем за по вла че ње про из во да са тр жи шта и 

в) у пи са ним по ступ ци ма од ре де мје сто сва ког по ву че -
ног про из во да, а при је по нов ног ста вља ња про из во да на
тр жи ште по ву че ни про из вод мо ра би ти по но во ква ли та -
тив но, хи ги јен ски и здрав стве но про ци је њен и пре кон тро -
ли сан.

(2) Су бјек ти су ду жни и:

а) при др жа ва ти се по себ них ми кро би о ло шких кри те -
ри ју ма и

б) пред у зе ти мје ре или усво ји ти по ступ ке нео п ход не за
по сти за ње по себ них ци ље ва.

(3) Су бјек ти мо гу при мје њи ва ти во ди че из По гла вља
IV овог пра вил ни ка као по моћ при ис пу ња ва њу оба ве за
про пи са них овим пра вил ни ком.

Члан 14.

(1) По ро дич на по љо при вред на до ма ћин ства ко ја уз га -
ја ју жи во ти ње за про из вод њу хра не ду жна су по сту па ти у
скла ду са од ред ба ма овог ста ва, и то:

а) на па са ње сто ке на па шња ци ма и стрништи ма тре ба
ор га ни зо ва ти на на чин да се сма њи из ла га ње па шних по -
вр ши на штет ним фи зич ким, би о ло шким или хе миј ским
ма те ри ја ма, 

б) мо ра се обез би је ди ти од го ва ра ју ће ври је ме од мо ра
па шња ка при је не го што се сто ци до пу сти ис па ша на па -
шња ку, из ме ђу ро та ци ја ис па ше, ка ко би се сма њи ла би о -
ло шка уна кр сна кон та ми на ци ја од стај ског ђу бри ва и оси -
гу ра ло да се по шту је пе ри од об у ста ве за при мје ну хе миј -
ских сред ста ва у по љо при вре ди, 

в) објек ти за др жа ње и опре ма за ис хра ну жи во ти ња
мо ра ју се одр жа ва ти чи стим и би ти из ра ђе ни од ма те ри ја -
ла ко ји се мо гу ла ко чи сти ти и дез ин фи ко ва ти, ре дов но
изђу бра ва ти, спри је чи ти ула зак ште то чи на, укла ња ти от -
пад и не у тро ше ну хра ну, као и оста ле из во ре мо гу ће кон -
та ми на ци је хра не, 

г) сред ства за чи шће ње, дез ин фек ци ју, дез ин сек ци ју и
де ра ти за ци ју тре ба да се ко ри сте пре ма упу та ма за
коришће ње и др же у по себ ним про сто ри ја ма, одво је ним од
хра не за жи во ти ње, 

д) хра ну за жи во ти ње и сте љу у објек ти ма тре ба че сто
ми је ња ти да не по бу ђа ви, 

ђ) хра ну тре ба скла ди шти ти одво је но од хе миј ских
сред ста ва и дру гих про из во да ко ји се не ко ри сте у ис хра ни
жи во ти ња, а скла ди шта, си ло си и спрем ни ци мо ра ју би ти
су ви, чи сти и за шти ће ни од ула ска ште то чи на и мо ра ју се
ре дов но чи сти ти ка ко би се из бје гла уна кр сна кон та ми на -
ци ја, 
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е) сје мен ски ма те ри јал тре ба скла ди шти ти по себ но и
да ни је до сту пан жи во ти ња ма, 

ж) ље ко ви ту хра ну за жи во ти ње и хра ну за жи во ти ње
на ми је ње ну раз ли чи тим ка те го ри ја ма или вр ста ма жи во -
ти ња тре ба скла ди шти ти на на чин да се сма њи ри зик од за -
мје не, од но сно ис хра не жи во ти ња хра ном за жи во ти ње ко -
ја им ни је на ми је ње на, 

з) си стем раз но ше ња хра не на фар ми мо ра обез би је ди -
ти да од ре ђе на хра на иде на по треб но од ре ди ште, при че -
му се мо ра спри је чи ти кон та ми на ци ја из скла ди шних про -
сто ра и опре ме, 

и) тран спорт на сред ства и опре ма за ис хра ну на фар ми
мо ра ју се ре дов но чи сти ти, по себ но ка да се ко ри сте за
разво же ње ље ко ви те хра не, 

ј) во да за пи ће мо ра би ти од го ва ра ју ћег ква ли те та, у
скла ду са про пи си ма о во ди за пи ће, а ка да по сто ји раз лог
за сум њу у мо гућ ност кон та ми на ци је жи во ти ња или жи во -
тињ ских про из во да во дом, тре ба пред у зе ти мје ре за про -
цје ну и сма ње ње ри зи ка, 

к) опре ма за ис хра ну и на па ја ње мо ра би ти из ра ђе на на
на чин да се кон та ми на ци ја хра не за жи во ти ње и во де сма -
њи на нај ма њу мо гу ћу мје ру, а си сте ми за на па ја ње мо ра ју
се ре дов но одр жа ва ти и чи сти ти и

л) ли це од го вор но за др жа ње и ис хра ну жи во ти ња мо -
ра по сје до ва ти по треб на зна ња и вје шти не.

(2) Су бјек ти, укљу чу ју ћи и по ро дич на по љо при вред на
до ма ћин ства, мо гу на ба вља ти и упо тре бља ва ти хра ну за
жи во ти ње је ди но из обје ка та ко ји су ре ги стро ва ни или
одо бре ни у скла ду са овим пра вил ни ком.

Члан 15.

(1) Су бјек ти ко ји оба вља ју по сло ве, осим по сло ва из
чл. 5. до 7. овог пра вил ни ка, тре ба да из ра де, им пле мен ти -
ра ју и одр жа ва ју пи са ни по пис по сту па ка, ко ји се за сни ва -
ју на на че ли ма HACCP-а.

(2) На че ла из ста ва 1. овог чла на од но се се на:

а) иден ти фи ко ва ње опа сно сти ко ја се мо ра спри је чи ти,
укло ни ти или сма њи ти на при хва тљи ву мје ру, 

б) утвр ђи ва ње кри тич не кон трол не тач ке у свим фа за -
ма про из вод ње, пре ра де и ди стри бу ци је у ко ји ма је над гле -
да ње нео п хо да но ка ко би се ри зик спри је чио или укло нио
или се ума њио на при хва тљи ву мје ру, 

в) утврд ђи ва ње кри тич не гра ни це на кри тич ним кон -
трол ним тач ка ма ко је пра ве раз ли ку из ме ђу при хва тљи вог
и не при хва тљи вог, 

г) утврд ђи ва ње и спро во ђе ње дје ло твор них по сту па ка
пра ће ња на кри тич ним кон трол ним тач ка ма, 

д) уво ђе ње ко рек тив них мје ра ако пра ће ње ука зу је да
кри тич не кон трол не тач ке ни су под над зо ром, 

ђ) ус по ста вља ње по сту па ка за ве ри фи ка ци ју о спро во -
ђе њу мје ра из т. а) до д) овог ста ва, и то да ли су пот пу не,
дје ло твор не и да ли се ре дов но спро во де и

е) при ку пља ње до ку ме на та и ускла ђи ва ње еви ден ци ја
ко је су сра змјер не при ро ди и ве ли чи ни по сло ва ња са хра -
ном за жи во ти ње из ко јих је вид но да се мје ре из т. а) до ђ)
овог ста ва дје ло твор но спро во де.

(3) Код би ло ко је про мје не про из во да, про це са или би -
ло ко је фа зе про из вод ње, пре ра де, скла ди ште ња и ди стри -
бу ци је су бјек ти мо ра ју ко ри го ва ти по сту пак и уве сти по -
треб не про мје не.

(4) При ли ком из ра де пи са ног си сте ма по сту па ка из ста -
ва 1. овог чла на су бјек ти мо гу при мје њи ва ти во ди че до бре
прак се за јед но са во ди чи ма о при мје ни HACCP-а, из ра ђе -
ним у скла ду са чла ном 28. овог пра вил ни ка.

Члан 16.

(1) Су бјек ти су ду жни:

а) обез би је ди ти Ми ни стар ству по дат ке у скла ду са чла -
ном 15. овог пра вил ни ка у об ли ку у ко јем то за тра жи Ми -
ни стар ство и

б) обез би је ди ти да су сви до ку мен ти у ко ји ма се опи су -
ју по ступ ци из ра ђе ни у скла ду са од ред ба ма чла на 15. овог
пра вил ни ка у сва ком тре нут ку тач ни и ажу ри ра ни.

(2) Ми ни стар ство узи ма у об зир при ро ду и обим по -
сло ва ња су бје ка та при ли ком про цје не о за до во ља ва њу
одре да ба на ве де них у ста ву 1. тач ка а) овог чла на.

Члан 17.

Су бјек ти су од го вор ни за по сту па ње у скла ду сa од ред -
ба ма про пи са о здрав стве ној ис прав но сти хра не за жи во ти -
ње и За ко на о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп ској.

III - УСЛО ВИ И ПО СТУ ПАК РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈЕ 
ОБЈЕ КА ТА

Члан 18.

(1) У по ступ ку ре ги стра ци је:

а) су бјек ти при ја вљу ју Ми ни стар ству сва ки обје кат ко -
ји је под њи хо вим над зо ром, у ко јем се оба вља би ло ко ја
фа за про из вод ње, пре ра де, скла ди ште ња, тран спор та или
ди стри бу ци је хра не за жи во ти ње, у об ли ку у ко јем то Ми -
ни стар ство тра жи;

б) у свр ху ре ги стра ци је, су бјек ти Ми ни стар ству до ста -
вља ју сље де ћу до ку мен та ци ју: 

1) за хтјев, 

2) тех нич ко-тех но ло шки и гра ђе вин ски про је кат, 

3) про је кат си сте ма снаб ди је ва ња објек та во дом, па ром
и стру јом, као и пројекaт си сте ма ка на ли за ци је, 

4) спи сак опре ме са глав ним тех но ло шко-тех нич ким
ка рак те ри сти ка ма, 

5) си ро вин ски би ланс и асор ти ман про из во да, опис
тех но ло шких по сту па ка и днев ног ка па ци те та про из вод ње, 

6) при каз ор га ни за ци је ра да објек та и би ланс рад не
сна ге, 

7) спи сак са ни тар них уре ђа ја и мје ра ко је се при мје њу -
ју за са ни тар ну за шти ту објек та, опре ме и про из во да, 

8) рје ше ње о упи су у суд ски ре ги стар уко ли ко је су бје -
кат прав но ли це, 

9) при каз ор га ни за ци је ве те ри нар ске ин спек ци је у
објек ту, 

10) упо треб на до зво ла за обје кат, 

11) гра ђе вин ска до зво ла за обје кат, 

12) уго вор о за ку пу уко ли ко је обје кат узет под за куп, 

13) ре зул тат ана ли зе во де из објек та;

в) Ми ни стар ству обез бје ђу ју тач не и ажу ри ра не по дат -
ке о сва ком објек ту ко ји је под њи хо вим над зо ром, укљу чу -
ју ћи и при ја вљи ва ње Ми ни стар ству сва ке ве ће про мје не
или пре стан ка дје лат но сти у по сто је ћем објек ту.

(2) Ми ни стар ство, на кон оба вље ног пре гле да у објек ту
од стра не струч не ко ми си је, ко ју име ну је ми ни стар при је
по чет ка оба вља ња дје лат но сти, утвр ђу је да ли објек ти ис -
пу ња ва ју од го ва ра ју ће усло ве про пи са не овим пра вил ни -
ком.

(3) Рје ше ње о одо бре њу (ис пу ње но сти усло ва) за рад
објек та ми ни стар из да је на осно ву ми шље ња ко ми си је на -
кон утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва про пи са них овим
пра вил ни ком.

(4) Ми ни стар ство во ди еви ден ци ју ре ги стро ва них
обје ка та.

Члан 19.

Рје ше ње из чла на 18. став 3. из да је се ако обје кат ис пу -
ња ва сље де ће усло ве:

а) про из вод ња или ста вља ње на тр жи ште до да та ка хра -
ни за жи во ти ње или про из вод ња или ста вља ње на тр жи -
ште про из во да ко ји са др же не про те ин ска је ди ње ња за
исхра ну жи во ти ња;

б) про из вод ња или ста вља ње на тр жи ште пре мик са при -
пре мље них од до да та ка хра ни за жи во ти ње, као што су:

1) зо о тех нич ки до да ци као до да ци ко ји по зи тив но дје -
лу ју на про из вод не спо соб но сти и здра вље жи во ти ња, 
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2) ан ти би о ти ци као ан ти ми кроб на сред ства про из ве де -
на или до би је на од ми кро ор га ни за ма са ци љем уни шта ва -
ња или успо ра ва ња ра ста дру гих ми кро ор га ни за ма, 

3) ан ти кок ци диј ска сред ства и хи сто мо но ста ти ци као
сред ства на ми је ње на уни шта ва њу или успо ра ва њу дје ло -
ва ња про то зоа, 

4) по спје ши ва чи ра ста, 

5) ну три тив ни до да ци као ви та ми ни, про ви та ми ни и
хе миј ски слич не ма те ри је, уреа и ње ни де ри ва ти и ми не -
рал ни еле мен ти у тра го ви ма;

в) про из вод ња крм них смје са на ми је ње них ста вља њу
на тр жи ште или про из вод ња крм них смје са ис кљу чи во за
по тре бе вла сти тог по ро дич ног по љо при вред ног до ма ћин -
ства, хра не за жи во ти ње, уз коришће ње до да та ка хра ни за
жи во ти ње или пре мик са ко ји са др же до дат ке хра ни за жи -
во ти ње као што су:

1) зо о тех нич ки до да ци, 

2) ан ти би о ти ци, 

3) ан ти кок ци диј ска сред ства и хи сто мо но ста ти ци, 

4) по спје ши ва чи ра ста;

г) про из вод ња ље ко ви те хра не за жи во ти ње.

Члан 20.

При мје рак рје ше ња из чла на 18. став 3. овог пра вил ни -
ка до ста вља се Кан це ла ри ји за ве те ри нар ство Бо сне и Хер -
це го ви не (у да љем тек сту: Кан це ла ри ја).

Члан 21.

Ако Ми ни стар ство утвр ди да ре ги стро ва ни обје кат ви -
ше не ис пу ња ва про пи са не усло ве или ако се у објек ту не
от кло не не до ста ци ко ји мо гу не га тив но ути ца ти на хи ги је -
ну про из вод ње, уки ну ће сво је рје ше ње о ре ги стра ци ји
објек та.

Члан 22.

Ми ни стар ство је овла шће но:

а) на за хтјев су бје ка та бри са ти јед ну или ви ше одо бре -
них, од но сно ре ги стро ва них дје лат но сти, 

б) уки ну ти из да то рје ше ње ако се утвр ди да обје кат јед -
ну го ди ну не ис пу ња ва усло ве ко ји се од но се на дје лат но -
сти ко је оба вља и

в) уки ну ти из да то рје ше ње ако се утвр де озбиљ ни не -
до ста ци или ка да се у објек ту мо ра у ви ше на вра та за у ста -
ви ти про из вод ња, а су бје кат и да ље не мо же да ти од го ва -
ра ју ћу га ран ци ју за бу ду ћу про из вод њу.

Члан 23.

Ми ни стар ство на осно ву за хтје ва су бјек та ми је ња или
до пу њу је ре ги стра ци ју или рје ше ње о одо бре њу за рад
обје ка та у слу ча је ви ма ка да су бје кат ис пу ња ва усло ве за
оба вља ње до дат них дје лат но сти у објек ту, уз оне за ко је је
већ ре ги стро ван или одо брен или за дје лат но сти ко је за мје -
њу ју те дје лат но сти.

Члан 24.

(1) Су бјек ти чи ја је дје лат ност огра ни че на ис кљу чи во
на про мет мо гу скла ди шти ти про из во де у из најм ље ним
објек ти ма ко ји су ре ги стро ва ни у скла ду са овим пра вил -
ни ком.

(2) Су бјек ти из ста ва 1. овог чла на Ми ни стар ству да ју
из ја ву да хра на за жи во ти ње ко ју ста вља ју на тр жи ште за -
до во ља ва све усло ве про пи са не овим пра вил ни ком.

Члан 25.

(1) Ми ни стар ство за објек те ко је је ре ги стро ва ло у
скла ду са чла ном 18. овог пра вил ни ка во ди еви ден ци ју ре -
ги стро ва них обје ка та са сва ком ре ги стро ва ном дје лат но -
шћу.

(2) Ми ни стар ство во ди и ажу ри ра сва ку про мје ну у
еви ден ци ји из ста ва 1. овог чла на у скла ду са од ред ба ма
на ве де ним у чл. 21, 22. и 23. овог пра вил ни ка о при вре ме -
ној за бра ни оба вља ња дје лат но сти, уки да њу или из мје на -
ма и до пу на ма ре ги стра ци је или рје ше ња.

(3) Еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на мо ра се из ра ди ти
у скла ду са мо де лом 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.

(4) Ми ни стар ство ће ста ви ти на рас по ла га ње јав но сти
Еви ден ци ју ре ги стро ва них обје ка та, укљу чу ју ћи све из мје -
не и до пу не учи ње не то ком го ди не.

(5) Ми ни стар ство еви ден ци ју из ста ва 1. овог чла на
ста вља на рас по ла га ње јав но сти. 

IV - ВО ДИ ЧИ ЗА ДО БРУ ПРАК СУ

Члан 26.

(1) Ми ни стар ство сти му ли ше из ра ду во ди ча за до бру
прак су у под руч ју хра не за жи во ти ње, те за при мје ну на че -
ла HACCP-а.

(2) Во ди че за до бру прак су су бјек ти ко ри сте до бро -
вољно.

Члан 27.

(1) Во ди чи за до бру прак су тре ба да са др же пре по ру ке
о до број прак си за кон тро лу опа сно сти у при мар ној про -
извод њи хра не за жи во ти ње.

(2) Во ди чи за до бру прак су укљу чу ју ин фор ма ци је о
ри зи ку, као и мје ре и по ступ ке за кон тро лу опа сно сти у
при мар ној про из вод њи хра не за жи во ти ње, укљу чу ју ћи од -
го ва ра ју ће мје ре, као што су:

а) кон тро ла кон та ми на ци је пе сти ци ди ма, ми ко ток си -
ни ма, те шким ме та ли ма и ра ди о ак тив ним ма те ри ја ма, 

б) кон тро ла коришће ња во де, ор ган ског от па да и вје -
штач ких ђу бри ва, 

в) оправ да но и пра вил но коришће ње сред ста ва за за -
шти ту би ља, би о ци да и њи хо ву сље ди вост, 

г) оправ да но и пра вил но коришће ње ве те ри нар ско-ме -
ди цин ских про из во да и до да та ка хра ни за жи во ти ње и њи -
хо ву сље ди вост, 

д) пре ра да, скла ди ште ње и сље ди вост хра ни ва, 

ђ) пра вил но по сту па ње са уги ну лим жи во ти ња ма, от -
па дом и сте љом, 

е) мје ре за спре ча ва ње уно ше ња за ра зних бо ле сти жи -
во ти ња хра ном за жи во ти ње, те све оба ве зе њи хо вог при -
ја вљи ва ња Ми ни стар ству, 

ж) по ступ ци и ме то де ко ји оси гу ра ва ју да је хра на за
жи во ти ње про из ве де на, пре ра ђе на, спа ко ва на, ускла ди -
ште на и пре во же на у скла ду са од го ва ра ју ћим хи ги јен ским
усло ви ма, укљу чу ју ћи дје ло твор но чи шће ње и над гле да ње
над ште то чи на ма и

з) по је ди но сти ко је се од но се на ис прав но во ђе ње еви -
ден ци ја.

Члан 28.

(1) На кон из ра де, во ди чи за до бру прак су до пу њу ју се
и ди стри бу и шу у под руч ју по сло ва ња са хра ном за жи во -
ти ње:

а) у са рад њи са пред став ни ци ма за ин те ре со ва них стра -
на, Ми ни стар ства и ко ри снич ких удру же ња, 

б) ува жа ва ју ћи пра ви ла Co de xa Ali men ta ri u sa и

в) кад се од но се на при мар ну про из вод њу хра не за жи -
во ти ње, мо ра ју се по што ва ти усло ви на ве де ни у чл. 5. до 7.
овог пра вил ни ка.

(2) Ми ни стар ство оцје њу је во ди че до бре прак се ка ко
би оси гу ра ли:

а) да је са др жај при хва тљив у под руч ју на ко је се од но -
се и

б) да су при клад ни као во ди чи и да за до во ља ва ју
одред бе чл. 4. до 15. овог пра вил ни ка.

(3) Ми ни стар ство во ди че за до бру прак су до ста вља
Кан це ла ри ји.

Члан 29.

Су бјек ти ко ји из во зе или уво зе хра ну за жи во ти ње
обез бје ђу ју да се из воз или увоз оба вља у скла ду са усло -
ви ма ко је про пи су је Кан це ла ри ја. 
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Члан 30.

Од сту па ња од од ре да ба на ве де них у чл. 5. до 15. овог
пра вил ни ка мо гу ћа су под усло вом да та од сту па ња не ути -
чу на оства ри ва ње ци ље ва про пи са них овим пра вил ни ком
у слу ча је ви ма као што су:

а) раз вој ко дек са до бре прак се, 

б) ис ку ство сте че но спро во ђе њем си сте ма за сно ва ног
на HACCP-у у скла ду са чла ном 15. овог пра вил ни ка, 

в) тех но ло шки раз вој, 

г) на уч ни са вје ти, по себ но но ве оцје не ри зи ка, 

д) од ре ђи ва ње ци ље ва здрав стве не ис прав но сти хра не
за жи во ти ње и

ђ) раз вој за хтје ва ко ји се од но се на по себ не по сло ве.

Члан 31.

(1) Ако је од ре ђе на хра на за жи во ти ње, укљу чу ју ћи
хра ну за жи во ти ње ко је се не ко ри сте за про из вод њу хра -
не, опа сна за људ ско здра вље или за здра вље жи во ти ња
или за око ли ну, на ла же се:

а) ус по ста вља ње си сте ма бр зог уз бу њи ва ња као мре же
за из вје шта ва ње о ди рект ном или ин ди рект ном ри зи ку за
здра вље љу ди на ста лом од хра не за жи во ти ње и у ње му
уче ству ју Ми ни стар ство, ве те ри нар ска ин спек ци ја, ли ца
овла шће на за оба вља ње слу жбе не кон тро ле, овла шће не ла -
бо ра то ри је и

б) ко ор ди на ци ја ра дом уче сни ка си сте ма бр зог уз бу њи -
ва ња ко ја пред ста вља кон такт ну тач ку пре ма Кан це ла ри ји.

(2) Ка да Ми ни стар ство утвр ди да хра на за жи во ти ње
мо же пред ста вља ти озби љан ри зик за здра вље љу ди, здра -
вље жи во ти ња или око ли ну, те да тај ри зик не мо же на за -
до во ља ва ју ћи на чин би ти укло њен, Ми ни стар ство мо же
на ре ди ти, за ви сно од те жи не си ту а ци је, јед ну или ви ше
мје ра из ста ва 4. овог чла на.

(3) Ли ца овла шће на за оба вља ње слу жбе не кон тро ле,
ве те ри нар ска ин спек ци ја и овла шће не ла бо ра то ри је ду жни
су у окви ру сво јих над ле жно сти оба ви је сти ти Ми ни стар -
ство о по ја ви ри зи ка.

(4) Ако је хра на за жи во ти ње до ма ћег по ри је кла уз про -
цје ну ри зи ка озбиљ но сти, мје ре мо гу би ти сље де ће:

а) при вре ме на или трај на за бра на ста вља ња на тр жи -
ште или упо тре бе хра не за жи во ти ње, 

б) од ре ђи ва ње по себ них усло ва за на ве де ну хра ну за
жи во ти ње и

в) дру ге од го ва ра ју ће при вре ме не мје ре.

(5) Ако је хра на за жи во ти ње по ри је клом из уво за, мје -
ре про пи су је Кан це ла ри ја.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 32.

(1) Објек ти у ко ји ма по слу ју су бјек ти и ко ји су одо бре -
ни у скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти жи во ти ња
и ве те ри нар ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр. 11/95, 10/97 и 52/01) мо гу на ста ви ти по сло -
ва ње у скла ду са одо бре ним дје лат но сти ма и мо ра ју ускла -
ди ти сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог пра вил ни ка у ро -
ку од шест мје се ци од сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

(2) Објек ти у ко ји ма по слу ју су бјек ти за ко је је про пи -
са на ре ги стра ци ја у скла ду са овим пра вил ни ком мо гу на -
ста ви ти са оба вља њем дје лат но сти под усло вом да, у ро ку
од три мје се ца од сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, под -
не су за хтјев за ре ги стра ци ју Ми ни стар ству у скла ду са
одред ба ма чла на 18. став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 33.

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: 01-33-1303/10
16. фе бру а ра 2010. го ди не Ми ни стар, 
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

При лог 1.

1 2 3 4 5 

Назив Улица Мјесто Власник Датум
објекта

6 7 8 9 10

Брoj  Врста  Адреса Tел. Факс 
рјешења послова производног 

објекта 

415

На основу члана 6. ст. 1. и 2. и члана 56. став 3. Закона
о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске“, број 42/08) и члана 82. став 2. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ

ОБАВЕЗНИХ ВЕТЕРИНАРСКИХ МЈЕРА И ПОСТУПКУ

ИЗДАВАЊА ОВЛАШЋЕЊА ВЕТЕРИНАРСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ИХ СПРОВОДЕ У 

ПОГЛЕДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 1.

У Правилнику о утврђивању обавезних ветеринарских
мјера и поступку издавања овлашћења ветеринарским
организацијама које их спроводе у погледу територијалне
надлежности (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
98/09) у члану 10. у ставу 2. т.: “з) и и)” замјењује се
тачкама: “и) и ј)”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

“Захтјев из члана 9. овог правилника подноси се
Министарству најкасније 30 дана прије истека периода на
који је рјешење донесено.”.

Члан 2.

У члану 18. тачка г) мијења се и гласи:

“г) радника из члана 16. став 1. овог правилника који
нису најмање три мјесеца у радном односу код подносиоца
захтјева, рачунајући од дана подношења захтјева, изузев за
оне подносиоце који су тек отпочели са радом, те из
објективних разлога не могу испуњавати овај критеријум и”.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-33-1970/10
2. марта 2010. године Министар,
Бања Лука Др Радивоје Братић, с.р.
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На осно ву чла на 30. став 5. и чла на 46. тач ка з) За ко на
о за шти ти и до бро би ти жи во ти ња (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 111/08) 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

У П У Т  С Т В О

О ФОР МИ РА ЊУ И УСЛО ВИ МА КО ЈЕ МО РА ЈУ 

ИС ПУ ЊА ВА ТИ ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТА ЗА ЖИ ВО ТИ ЊЕ

1. Овим упут ством про пи су ју се усло ви ко је мо ра ју
испу ња ва ти при хва ти ли шта за жи во ти ње (у да љем тек сту:
објек ти) ко ји се од но се на смје штај, на чин из град ње, опре -
му, на чин ра да и ве те ри нар ско-здрав стве ни ред.
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