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(2) Управа сачињава преглед ускладиштених предмета 

квартално и доставља преглед Министарству финасија.
(3) Управа је дужна вршити периодичне контроле стања 

ускладиштених предмета и просторних и техничких услова 
ускладиштења.

Члан 4.
(1) Са одузетим предметима из члана 2. овог правилни-

ка поступа се у складу са правоснажним актом надлежног 
органа.

(2) Ако је правоснажним актом из става 1. овог члана 
одлучено да ће се одузети предмети уништити, уништа-
вање ће се извршити механичким ломљењем, спаљи-
вањем или на други одговарајући начин код установе или 
привредног друштва регистрованог за обављање дјелат-
ности збрињавања отпада, уз неопходне мјере контроле 
и обезбјеђења и поштовање прописа о заштити животне 
средине.

Члан 5.
(1) Уништавање одузетих предмета врши се уз при-

суство чланова Комисије за спровођење поступка уништа-
вања одузетих предмета (у даљем тексту: Комисија).

(2) Комисију за спровођење поступка уништавања оду-
зетих предмета именује директор Управе на период од че-
тири године.

(3) Комисија има предсједника и два члана, од којих нај-
мање једно лице мора бити државни службеник запослен у 
Управи.

(4) Комисија доноси пословник о свом раду.
(5) О уништавању одузетих предмета Комисија саста-

вља записник.
(6) Записник из става 5. овог члана се у року од 24 часа 

доставља директору Управе и Министарству финансија.

Члан 6.
(1) Предмети одузети приликом инспекцијског надзо-

ра над спровођењем Закона за које надлежни орган право-
снажним рјешењем не изрекне заштитну мјеру одузимања 
предмета, враћају се власнику без одлагања.

(2) Враћање предмета из става 1. овог члана врши Упра-
ва.

Члан 7.
(1) Трошкови превоза, ускладиштења, чувања и 

уништавања одузетих предмета представљају трошкове 
поступка изрицања мјере одузимања предмета.

(2) Директор Управе ће у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу овог правилника донијети трошковник, на 
основу кога ће се у сваком конкретном случају утврдити 
износ трошкова ускладиштења, чувања и уништавања оду-
зетих предмета.

(3) Трошкове поступка сноси лице од кога су предмети 
одузети на основу правоснажно изречене заштитне мјере 
одузимања предмета од стране надлежног органа.

(4) Лице коме се према правоснажној одлуци надле-
жног органа враћају одузети предмети ослобађа се трошко-
ва из става 1. овог члана.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-952/14
10. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.
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На основу члана 18. став 9. Закона о туризму (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, број 70/11), члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-

блике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар 
трговине и туризма, уз сагласност министра здравља и со-
цијалне заштите и министра за просторно уређење, грађе-
винарство и екологију,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, КАО И 

УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимално-технички 

услови у погледу пословног простора, уређаја и опреме за 
обављање туристичке дјелатности, као и услови у погле-
ду запослених код субјекта који обављају различите врсте 
туристичких дјелатности из овог правилника (у даљем тек-
сту: Пружалац услуга).

Члан 2.
(1) Пружалац услуга у ловно-риболовном туризму, кул-

турном, конгресном, вјерском и омладинском туризму тре-
ба да посједује пословни простор у којем се врши пријем 
заинтересованих лица за коришћење туристичких услуга у 
ловно-риболовном туризму, културном, конгресном, вјер-
ском и омладинском туризму, као и за обављање промотив-
них активности о услугама које се пружају.

(2) Саставни дио пословног простора из става 1. овог 
члана је и простор за чување опреме којом се врши оба-
вљање туристичке дјелатности у ловно-риболовном тури-
зму, културном, конгресном, вјерском и омладинском тури-
зму, зависно од врсте туристичке дјелатности.

(3) Пословни простор из ст. 1. и 2. овог члана пред-
ставља посебну, функционалну и грађевинску цјелину, 
односно, уколико се налази у склопу већег грађевинског 
објекта, представља посебну, функционалну и грађевинску 
цјелину у односу на друге просторије у том грађевинском 
објекту.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, пословни простор 
који се налази у оквиру тржног центра, угоститељског 
објекта за смјештај, сајамског простора, аутобуске стани-
це, жељезничке станице и аеродрома не мора представљати 
посебну грађевинску цјелину.

Члан 3.
(1) Пословни простор из члана 2. ст. 1. и 2. овог правил-

ника треба да има површину најмање 6 m², осим ако овим 
правилником није другачије прописано.

(2) У пословном простору из члана 2. став 4. овог пра-
вилника површина простора може бити и мања од 6 m².

Члан 4.
(1) На улазу у пословни простор из члана 2. овог пра-

вилника уз пословно име (фирму) Пружалац услуга истиче 
и натпис или ознаку која упућује да се у предметном про-
стору обавља туристичка дјелатност у ловно-риболовном 
туризму, културном, конгресном, вјерском и омладинском 
туризму.

(2) Пословни простор опрема се радним столовима 
или продајним пултовима, гарнитурама за сједење заин-
тересованих лица за коришћење услуга, а по потреби и 
техничком опремом, као што су прикључци на фиксну или 
мобилну мрежу, телефакс апарат, рачунар са штампачем, 
челична каса за чување вриједности, интернетом, те дру-
гом потребном опремом за несметано обављање дјелат-
ности.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, пословни простор 
из члана 2. став 4. овог правилника опрема се продајним 
пултом или се на други начин издваја као посебан од остат-
ка простора грађевинске цјелине у оквиру којег се налази и 
има посебну функционалност.



 

4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 11 21.02.2014.

Члан 5.
Запослено лице које ради на пословима пружања ту-

ристичких услуга у ловно-риболовном туризму, културном, 
конгресном, вјерском и омладинском туризму мора да има 
најмање IV степен стручне спреме, као и да познаје нај-
мање један свјетски језик.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01-3608/13
28. јануара 2014. године                    Министар,
Бања Лука                         Маида Ибришагић Хрстић, с.р.
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На основу члана 5. став 11. Закона о трговини (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/07, 52/11 и 67/13) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник 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 ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНО-

ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И ПОТРЕБНЕ 

СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНСКЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Правилнику о минимално-техничким условима у 

погледу пословног простора, опреме, уређаја и потреб-
не стручне спреме за обављање трговинске дјелатности 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 84/07, 90/07, 
7/12, 12/13 и 70/13) у члану 28. став 2а. брише се.

Члан 2.
Члан 76а. брише се.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-01-07-1-383/14
18. фебруара 2014. године               Министар,
Бања Лука                         Маида Ибришагић Хрстић, с.р.
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На основу члана 14. став 20. и члана 82. став 1. тачка и) 

Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и члана 82. 
став 2. 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

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ, САДРЖАЈУ И ОБЛИКУ УВЈЕРЕЊА О 
ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА

Члан 1.
У Правилнику о условима за издавање, садржају и обли-

ку увјерења о здравственом стању животиња (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 71/10) у члану 2. ставу 1. 
у тачки а) у подтачки 1), као и у цијелом тексту Правилника 
ријечи: “Ресор ветеринарске службе” замјењују се ријечи-
ма: “Ресор за ветеринарство” у одговарајућем падежу.

У ставу 1. у тачки б) подтачка 8) мијења се и гласи:
“8) напомену: власник, односно држалац животиње 

изјављује да животиње нису лијечене, односно да живо-
тиње нису под каренцом, нити им је давана храна која садр-
жи недозвољене супстанце и”.

Члан 2.
У члану 5. у ставу 4. послије ријечи: “за копитаре -” 

додаје се ријеч: “микрочип,”.

Члан 3.
У члану 18. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Увјерења из серије Д, која се још налазе у употреби, 

користиће се најдуже 30 дана од дана ступања на снагу овог 
правилника, након чега ће се замијенити новим заштиће-
ним обрасцем Увјерења из серије Е.”.

Члан 4.
Досадашњи Прилог замјењује се новим Прилогом овог 

правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-221/14
13. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Прилог

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА 
И ВОДОПРИВРЕДЕ 
Ресор за ветеринарство

Образац Увјерења о здравственом стању животиња  
(формат: 280 mm · 210 mm)

Серијски број: Е - N° 3000001

Овлашћена 
ветеринарска 
организација

Назив: Адреса: ЈИБ:

ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВЛАСНИК, ОДНОСНО ДРЖАЛАЦ ЖИВОТИЊЕ ДАЈЕ 
СЉЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ

Подаци о 
власнику или 
држаоцу живо-

тиње

Име и презиме или назив: Адреса власника, односно држао-
ца животиње:

Број личне карте власника, држаоца или 
овлашћеног представника власника

Мјесто боравка жи-
вотиње

Шифра имања 
(обавезно за 
говеда)

BA




