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На основу члана 93. став 6. Закона о ветеринарству у Ре-

публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 75/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА OБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ, ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И 
ДЕЗОДОРИЗАЦИЈЕ 

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови који се односе 

на објекте, просторије, опрему, средства за рад и стручни 
кадар које су дужни да испуњавaју ветеринарска амбулан-
та, ветеринарска станица, ветеринарска клиника, ветери-
нарски завод и ветеринарски институт (у даљем тексту: 
ветеринарске организације) за обављање послова дезин-
фекције, дезинсекције, дератизације и дезодоризације 
ради спречавања сузбијања заразних болести животиња, 
заштите здравствене исправности хране животињског по-
ријекла и хране за животиње у свим фазама производње, 
складиштења и промета.

Члан 2.
Одредбе овог правилника не односе се на услове које 

морају испуњавати правна лица која се баве производњом, 
прометом и коришћењем опасних хемикалија у складу са 
прописима из области хемикалија.

Члан 3. 
Поједини појмови који се користе у овом правилнику 

имају сљедеће значење: 
1) поступци дезинфекције, дезинсекције, дератизације 

и дезодоризације (у даљем тексту: ДДДД) јесу мјере који се 
спроводе ради спречавања и сузбијања заразних и паразит-
ских болести животиња, заштите здравствене исправности 
хране животињског поријекла и хране за животиње и вете-
ринарске заштите животне средине од патогених микроор-
ганизама и паразита на свим објектима, просторима, пре-
возним средствима, спремницима, на опреми и предметима 
који подлијежу надзору ветеринарске инспекције и објек-
тима, пашњачким и другим површинама гдје животиње 
повремено или стално бораве или се крећу, 

2) дезинфекција је примјена механичких и физич-
ких поступака и хемијских средстава с циљем уклањања, 
уништавања и смањења микроорганизама и успоравања 
њиховог раста и размножавања,

3) дезинсекција је примјена механичких, физичких и 
биолошких поступака хемијских средстава с циљем спре-
чавања задржавања инсеката, заустављања њиховог развоја 
и размножавања и смањења броја штетних инсеката ради 
осигурања хигијенских услова,

4) дератизација је примјена механичких, физичких и 
грађевинско-техничких поступака и хемијских средстава 
којим се спречава улазак, задржавање и размножавање гло-
дара,

5) дезодоризација је примјена препарата који у себи 
садрже непатогене микроорганизме ради уклањања не-
пријатних мириса приликом распадања органских мате-
ријала,

6) превозна средства су средства путног, жељезничког, 
ријечног и ваздушног превоза пошиљки,

7) спремник је сваки сандук, кутија, посуда или друга 
чврста структура за превоз животиња, а која није превозно 
средство,

8) биоцидни производи су активне супстанце или пре-
парати који садрже једну или више активних супстанци, 
припремљени у облику у ком се снабдијевају корисници, 
а чија је намјена да униште, одврате, учине безопасним, 
спријече дјеловање или контролишу непожељне организме 
хемијским или биолошким путем.

Члан 4.
(1) Захтјев за утврђивање испуњености услова подносе 

правна лица из члана 1. овог правилника Министарству по-
љопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство). 

(2) Уз захтјев се доставља сљедећа документација:
1) рјешење о регистрацији код надлежног суда са упи-

саном шифром ветеринарске дјелатности,
2) употребна дозвола за објекат ветеринарске органи-

зације,
3) уговор о закупу пословног простора ако је простор 

под закупом,
4) списак опреме и доказ о власништву над опремом,
5) списак запослених радника и доказ о њиховој струч-

ној спреми, и то фото-копије дипломе, лиценце, доказ о 
оспособљености за обављање послова ДДДД,

6) доказ о посједовању возила за обављање послова ДДДД, 
7) доказ о извршеним уплатама такса.
(3) По пријему захтјева за утврђивање испуњености 

услова за обављање послова ДДДД и документације, ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем 
тексту: министар) рјешењем именује комисију за провјеру 
испуњености услова, коју чине најмање три дипломирана 
ветеринара или доктора ветеринарске медицине (у даљем 
тексту: ветеринар), а за предсjедника комисије именује се 
лице запослено у Министарству.

(4) Трошкове рада комисије из става 3. овог члана сноси 
подносилац захтјева. 

(5) Радом комисије из става 3. овог члана руководи 
предсједник.

(6) О свом раду комисија сачињава записник, који садр-
жи стручно мишљење о испуњености услова за обављање 
послова ДДДД.

(7) Комисија подноси записник са стручним мишљењем 
Министарству, на основу ког министар доноси рјешење о 
испуњености услова за обављање послова ДДДД.

Члан 5.
(1) Ветеринарске организације могу почети да раде 

након што прибаве рјешење о испуњености услова за оба-
вљање послова ДДДД.

(2) Ветеринарске организације дужне су да почну ради-
ти најкасније 30 дана од дана пријема рјешења из става 1. 
овог члана.

(3) Подносилац захтјева за утврђивање испуњености 
услова за обављање послова ДДДД дужан је унапријед, 
писменим путем, обавијестити Министарство о датуму по-
четка рада, односно о датуму престанка рада ветеринарске 
организације.

Члан 6.
(1) Објекат ветеринарске организације обавезно је 

смјештен у засебној згради или дијелу зграде, са властитим 
паркиралиштем и одговарајућим приступним путем.

(2) Ветеринарска организација из члана 1. овог правил-
ника треба да има:

1) пословни и складишни простор, који садржи:
1. просторију за смјештај, чување и издавање хемика-

лија са знаком отровно, штетно, надражујуће, нагризајуће 
и других опасних хемикалија,

2. просторију за чување техничке опреме и апарата за 
примјену средстава за обављање ДДДД,

3. просторију за гардеробу са по два гардеробна орма-
рића који се могу закључавати за сваког радника у скла-
дишту, и то један за радну одјећу, обућу и лична заштитна 
средства, а други за личну одјећу и обућу,

4. санитарни чвор са туш-кабином;
2) опрему за рад:
1. један топли замагљивач, капацитета пет литара,
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2. један уређај за хладно орошавање – генератор аеро-

сола,
3. двије леђне моторне прскалице с додацима за пр-

скање, запрашивање и гранулирање,
4. једну прскалицу под притиском са сигурносним вен-

тилом за сваког радника,
5. опрему за постављање, сакупљање и одстрањивање 

мамаца и опреме за сакупљање и нешкодљиво уклањање 
лешина глодара и других животиња,

3) возило које мора бити означено за наведену дјелат-
ност.

(3) Ако се у складишном простору из става 2. тачка 1) 
подтачка 1. овог члана налази просторија за смјештај, чу-
вање и издавање хемикалија са знаком врло отровно, она 
мора бити физички одвојена од других просторија и опреме 
и уређена у складу са посебним прописима о складиштењу 
опасних хемикалија.

Члан 7.
(1) Ветеринарска организација може обављати ДДДД 

ако има у радном односу на неодређено вријеме запосленог 
најмање једног ветеринара (у даљем тексту: руководилац 
ДДДД) и најмање једног ветеринарског техничара (у даљем 
тексту: извршилац ДДДД).

(2) Руководилац ДДДД мора бити стручно оспособљен, 
да је завршио специјализацију из зоохигијене или да је про-
шао стручно оспособљавање за обављање мјера ДДДД.

(3) Извршилац ДДДД мора бити стручно оспособљен 
за обављање мјера ДДДД.

(4) Руководилац и извршиоци ДДДД дужни су да се 
најмање једном у пет година усавршавају према Програму 
стручног оспособљавања за обављање послова ДДДД у ве-
теринарству (у даљем тексту: Програм).

(5) Програм доноси Јавна установа Ветеринарски ин-
ститут Републике Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука, те 
организује оспособљавање по наведеном програму.

(6) Јавна установа Ветеринарски институт Републике 
Српске “Др Васо Бутозан” Бања Лука донијеће Програм из 
става 4. овог члана најкасније до 31. децембра 2019. године, 
а сагласност на Програм даје Министарство.

(7) Руководилац и извршиоци ДДДД за вријеме оба-
вљања ДДДД носе идентификациону картицу, на којој је уз 
фотографију, име и презиме наведена и ветеринарска орга-
низација која обавља послове ДДДД. 

Члан 8.
(1) Ветеринарска организација која обавља послове 

ДДДД обавезна је да запосленим осигура:
1) довољну количину заштитне одјеће, обуће и остале 

заштитне личне и посебне опреме, зависно од врсте посла 
који обављају, а у складу са посебним прописима о заштити 
на раду и упутствима на декларацији биоцидног препарата 
који се користи за обављање ДДДД,

2) комплет прве помоћи опремљен основним симпто-
матским лијековима у случају тровања, у складу са посеб-
ним прописима,

3) упутство за примјену прве медицинске помоћи у 
случају тровања, које мора имати свако лице које обавља 
послове ДДДД током обављања послова.

(2) Просторија за смјештај, чување и издавање хемика-
лија треба да:

1) је изграђена од чврстог материјала,
2) има довољан број ормара или полица за смјештај хе-

микалија, са истакнутом ознаком врсте хемикалије која се 
складишти, као и осигуране стабилности да би се спријечи-
ло механичко или друго оштећење појединачних паковања, 

3) буде закључана,
4) на улазним вратима има истакнуту ознаку о забрани 

приступа неовлашћеним лицима и врсти хемикалије која се 
у просторији складишти,

5) има на видљивом мјесту у свим просторијама истак-
нуте ознаке о забрани пушења, узимања хране и пића, 
упутства у писаној форми о поступању у случају излагања 
хемикалијама, ознаке упозорења, телефонске бројеве слу-
жби за случај несреће, ознаке смјера кретања у случају по-
жара или других несрећа са хемикалијама,

6) има најмање један апарат за гашење пожара.

Члан 9.
(1) Надлежна ветеринарска инспекција спроводи над-

зор над ветеринарском организацијом која обавља послове 
ДДДД најмање једном годишње, о чему извјештава Ми-
нистарство.

(2) Министарство ће укинути рјешење за обављање по-
слова ДДДД ако надлежна ветеринарска инспекција утврди 
да носилац одобрења не обавља ДДДД мјере у складу са 
одредбама овог правилника.

Члан 10.
(1) Просторије, објекте, уређаје, прибор, опрему и по-

вршине из члана 3. овог правилника потребно је:
1) одржавати чистим,
2) спроводити санитацију површина и простора с 

циљем уклањања услова за раст и размножавање микроор-
ганизама те уклањање извора хране и заклона који погодују 
размножавању штетних инсеката и штетних глодара,

3) примјењивати физичке поступке с циљем осигурања 
оптималних микроклиматских услова,

4) када се утврди присуство микроорганизама, штетних 
инсеката и штетних глодара, примијенити биоцидне препа-
рате у складу са упутством за употребу.

 (2) Током обављања послова ДДДД у просторијама и 
објектима потребно је:

1) прегледати површине и простор с циљем:
1. утврђивања степена загађења микроорганизмима, 

штетним инсектима и штетним глодарима,
2. утврђивања степена инфестације и настале штете,
3. утврђивања врсте узрочника штете и одређивања мје-

ра којим ће се смањити, зауставити раст и размножавање 
или потпуно уклонити микроорганизми, штетни инсекти и 
штетни глодари,

4. утврђивања “критичне тачке”, односно мјеста погод-
ног за задржавање, развој и размножавање микроорганиза-
ма;

2) израдити документацију:
1. осигурати упутства у писаној форми за кориснике 

ДДДД,
2. осигурати упутства у писаној форми за спровођење 

санацијских поступака у животној средини и “критичним 
тачкама”,

3. осигурати упутства у писаној форми и приједлог за 
коришћење најпримјеренијих поступака ДДДД.

(3) Израдити план спровођења послова ДДДД, који 
мора да садржи:

1) попис прихватљивих биоцидних средстава којим ће 
се обрадити површина и простор на отвореном или у објек-
тима,

2) детаљно разрађен просторни распоред рада и рокове 
за обављање поступака,

3) начин обраде површина и простора на отвореном или 
у објектима, примјеном једног или више поступака,

4) мјере опреза при употреби средстава у сврху заштите 
лица, простора, објеката и животне средине.

(4) Извршити оцјену спроведене ДДДД, провјером, си-
стемом праћења и анкетом корисника ДДДД и просудити о 
успјеху спроведеног поступка.

Члан 11.
(1) Дезинфекција превозних средстава обавља се на 

простору одређеном за ту намјену, а који има:
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1) одговарајуће приступне путеве са тврдом површи-
ном и асфалтираним паркиралиштем,

2) непропусни плато на ком се чисте и дезинфикују пре-
возна средства, са прикључком на водовод и прскалицом 
са хладном и врућом водом под притиском, заштитом од 
разлијевања отпадних вода изван платоа, са одговарајућом 
дренажом и затвореном канализацијом и уређајима за од-
вод вода у колекторе или септичке јаме, 

3) контејнере за сакупљање чврстог и текућег отпада из 
превозних средстава, са поклопцима који се могу отворити 
и затворити,

4) прибор за чишћење превозних средстава, заштитну 
опрему, радну одјећу и обућу, у складу са посебним про-
писима о заштити на раду и упутствима на декларацији де-
зинфицијенаса ако се тај прибор користи.

(2) Простор из става 1. овог члана мора бити уписан у 
евиденцију Министарства.

Члан 12.
(1) Дезинфекција превозних средстава подразумијева 

чишћење, прање и дезинфекцију превозних средстава и 
прибора за везивање, чишћење, храњење, напајање и исто-
вар животиња који се стално или привремено налазе у пре-
возним средствима.

(2) Дезинфекција превозних средстава спроводи се на 
просторима за дезинфекцију превозних средстава из члана 
11. овог правилника.

(3) Изузетно, у мјестима у којима нису осигурани про-
стори за дезинфекцију превозних средстава из члана 11. овог 
правилника превозна средства могу се дезинфиковати и на 
просторима које одреди надлежни ветеринарски инспектор:

1) на којима ће бити онемогућено загађивање околине 
чврстим и течним отпадом који настаје при чишћењу и де-
зинфекцији превозних средстава,

2) на којима се могу осигурати основни услови за оба-
вљање дезинфекције,

3) која не угрожавају промет људи и животиња,
4) на којима је осигурано одлагање нуспроизвода живо-

тињског поријекла у складу са посебним прописима.

Члан 13.
(1) Дезинфекција превозних средстава може бити обич-

на и појачана.
(2) Обична дезинфекција превозних средстава обавља 

се тако да се све површине превозних средстава натапају 
отопином дезинфицијенса до визуелног влажења.

(3) Пола сата послије завршене обичне дезинфекције 
превозна средства испирају се и суше.

(4) Појачана дезинфекција превозних средстава обавља 
се ако пошиљка потиче из зараженог подручја или ако се 
при истовару пошиљке утврди да је пошиљка заражена или 
ако постоји сумња да је заражена неком од заразних боле-
сти животиња.

(5) Један час послије завршене појачане дезинфекције 
превозна средства перу се врућом водом и суше.

(6) Чврсти и течни отпад из превозних средстава са-
купља се у простору за дезинфекцију превозних средстава 
и одлаже у бетонске базене и контејнере, а ако се посумња 
на болест, чврсти и текући отпад прије одлагања натапа се 
дезинфицијенсом.

Члан 14.
Дезинфекција прибора за везивање, чишћење, храњење 

и напајање животиња, прибора за чишћење превозних 
средстава, обора, рампи и других предмета који су били 
у непосредном додиру с пошиљком врши се, зависно од 
врсте материјала, опаљивањем на пламену, кувањем у води, 
воденој пари или прањем у дезинфекционом средству. 

Члан 15.
(1) Мјеста за утовар, претовар и истовар пошиљака на-

кон утовара, претовара или истовара темељно се чисте и 
подвргавају обичној дезинфекцији.

(2) Ако се сумња на појаву болести, мјеста за утовар, 
претовар и истовар пошиљака дезинфикују се на начин и 
средствима којима се обавља појачана дезинфекција.

Члан 16.
(1) Поступци дезинсекције не спроводе се у објектима, 

просторима и превозним средствима у којима се налазе жи-
вотиње.

(2) Свака примјена инсектицида мора бити спроведена 
на начин да се не контаминирају храна за људе и животиње 
и животна средина.

(3) Прије почетка обављања дезинсекције у објектима у 
којима се налази храна за људе и животиње храна треба да 
буде заштићена од контаминације.

(4) На третираној површини на коју се ставља храна за 
људе и животиње примјењују се инсектициди који не оста-
вљају мирисе.

(5) Простори у којима је дезинсекција спроведена пр-
скањем, распршивањем, замагљивањем, димљењем или 
фумигацијом користе се тек по истеку радне каренце пре-
двиђене за коришћени инсектицид.

(6) Хемијска средства, односно инсектицид не могу се 
давати кориснику дезинсекције на коришћење без надзора.

Члан 17.
(1) Дератизација се спроводи на начин да се затровани 

мамци излажу пажљиво одабрано, планирано, при чему је 
потребно осигурати максимално покривање инфестираних 
површина.

(2) Мамци се постављају на мјеста која су доступна 
штетним глодарима.

(3) Током спровођења дератизације израђују се план де-
ратизације и распоред излагања затрованих мамаца да би 
се могло пратити узимање и нестанак затрованих мамаца.

(4) План излагања и распоред излагања затрованих ма-
маца садржи податке о критичном мјесту и количини изло-
женог затрованог мамца на критичној тачки током прегледа 
успјешно спроведене дератизације.

Члан 18.
(1) Затровани мамци постављају се на мјеста и уз мје-

ста на којима је уочен највећи број глодара, на путеве њи-
ховог кретања и мјеста задржавања.

(2) Затровани мамци постављају се на скровита и 
заклоњена мјеста или на за то предвиђене дератизацијске 
кутије или хранилишта који су означени ознаком са јасно 
видљивим:

1) називом носиоца одобрења и његовим бројем теле-
фона,

2) називом затроване меке,
3) називом врсте затрованог мамца (антикоагуланс I и II),
4) датумом постављања затрованог мамца или меке,
5) називом антидота,
6) бројем дежурног телефона у случају тровања.
(3) У објектима гдје бораве животиње затровани мамци 

излажу се у картонским, пластичним, дрвеним или метал-
ним дератизацијским кутијама.

(4) На влажним мјестима или мјестима подложним кли-
матским промјенама затровани мамци не излажу се у кар-
тонским дератизацијским кутијама. 

(5) Затровани мамци изложени су на начин да су недос-
тупни за домаће и остале животиње и људе.

(6) Затровани мамци изложени близу домаћих живо-
тиња, посебно чврсти, везани су жицом да их не би штетни 
глодари могли разносити.

(7) Затровани мамци изложени су на начин да не кон-
таминирају храну за животиње и храну животињског по-
ријекла.

(8) Број и количина изложених мамаца и начин излагања 
морају бити у складу са упутством за употребу производа.
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(9) Поједини затровани мамци обнављају се током пре-

гледа успјешности спроведене мјере.
(10) Затроване мамце није дозвољено дати кориснику 

дератизације на коришћење без надзора.
(11) Ветеринарска организација која спроводи дерати-

зацију обавезно уклања оштећену дератизацијску кутију и 
сакупља остатке затрованог мамца након спроведене дера-
тизације, прикупља и нешкодљиво уклања угинуле глодаре 
из објекта и око објекта гдје је дератизацију спровела.

Члан 19.
(1) Дезодоризација се спроводи употребом биолошких 

препарата који у себи садрже непатогене микроорганизме, 
уз примјену моторних и ручних прскалица, апликацијом на 
површинама.

(2) Спровођење мјера дезодоризације треба омогућити 
уклањање непријатних мириса, насталих при декомпенза-
цији органских материја.

Члан 20.
(1) Ветеринарска организација, након спроведеног по-

ступка, дужна је да изда потврду о спроведеним мјерама 
ДДДД, а образац потврде налази се у Прилогу 1. овог пра-
вилника, који чини његов саставни дио.

(2) Ветеринарска организација, након спроведене мјере 
дезинфекције превозног средства дужна је да изда потврду 
о спроведеној дезинфекцији превозног средства, а образац 
Потврде налази се у Прилогу 2. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

Члан 21.
Ветеринарска организација дужна је да води евиден-

цију и документацију о обављању ДДДД:
1) о спроведеним мјерама ДДДД, са подацима о:
1. редном броју и датуму,
2. власнику или кориснику објекта или превозног средства,
3. врсти површине, простора, објекта или превозног 

средства,
4. врсти спроведеног ДДДД поступка,
5. броју и датуму издате потврде о ДДДД, 
6. напомене;
2) о утрошку средстава за ДДДД, гдје се наводи:
1. назив произвођача,
2. улаз (kg),
3. излаз (kg),
4. стање (kg),
5. напомена,
6. потпис овлашћеног лица. 

Члан 22.
(1) Ветеринарска организација дужна је да води евиденцију 

о обављању дезинфекције превозних средстава, која садржи:

1) дан, мјесец и годину када је дезинфекција обављена 
и мјесто обављања дезинфекције,

2) врсту и регистарски број, односно назив превозног 
средства,

3) врсту обављене дезинфекције,
4) супстанцу, концентрацију, дозу и количину утроше-

ног средства којим је обављена дезинфекција.
5) потпис овлашћеног лица.
(2) Након дезинфекције превозних средстава издаје се 

потврда у којој се наводе подаци из става 1. овог члана.

Члан 23.
(1) Корисник ДДДД дужан је да води евиденцију о оба-

вљеним дезинфекцијама превозних средстава, која садржи:
1) дан, мјесец и годину када је дезинфекција обављена 

и мјесто обављања дезинфекције,
2) врсту и регистарски број, односно назив превозног 

средства,
3) врсту обављене дезинфекције,
4) назив ветеринарске организације која је обавила де-

зинфекцију,
5) средства којима је обављена дезинфекцијa, фабрички 

назив супстанце, концентрацију/дозу и количину,
6) потпис, факсимил и печат ветеринарске организа-

ције.
(2) Евиденција из става 1. овог члана мора стално бити 

у возилу корисника и корисник је дужан да је покаже на 
захтјев ветеринарске инспекције, односно службеног вете-
ринара.

Члан 24.
Евиденције из чл. 20, 21, 22. и 23. овог правилника чу-

вају се најмање три године.

Члан 25.
Ветеринарске организације које обављају послове 

ДДДД дужне су да ускладе своје пословање са одредбама 
овог правилника најкасније у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу овог правилника.

Члан 26.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима које морају испуњавати ветеринар-
ске службе за обављање дезинфекције, дезинсекције, дера-
тизације и деконтаминације (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 21/95).

Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-783/19
11. септембра 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Потврда о спроведеним мјерама ДДДД 1*
Назив ветеринарске организације која спроводи ДДДД:
____________________________________________________________________________________________________
Адреса (улица и мјесто): 
____________________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ Факс: _______________Е-mail адреса: ______________
Датум: _______________
ПОТВРДА бр. ______________________ о спроведеној дезинфекцији – дезинсекцији – дератизацији – 
(заокружити спроведену мјеру)
Назив и адреса корисника ДДДД
Врста микроорганизма, штетног инсекта или штетног глодара
Инфестација (заокружити): јака, средња, слаба
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Утрошено средство Активна супстанца Концентрација/доза средства Утрошена количина средства

Опис рада, начин примјене

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
МЈЕРЕ ОПРЕЗА ЗА КОРИСНИКА
Након спроведеног поступка ДДДД употребом хемијских средстава ОБАВЕЗНО треба очистити и опрати све радне површине и предмете 
који се користе у свакодневној употреби!
___________________ М. П. ________________
Потпис и факсимил руководиоца/извршиоца ДДДД Потпис корисника ДДДД
___________________________ ___________________________

ПРИЛОГ 2.
Потврда о спроведеној дезинфекцији превозних средстава 2*
____________________________________________________________________________________________________________________
Назив ветеринарске организације која је спровела дезинфекцију превозних средстава:
____________________________________________________________________________________________________________________
Адреса (улица и мјесто):  ______________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________ Факс: _______________Е-mail адреса: ______________
Датум: _______________
ПОТВРДА бр. _________ о спроведеној дезинфекцији превозног средства
Назив и адреса корисника  _____________________________________________________________________________________________
Врста превозног средства и регистарски број  _____________________________________________________________________________
Средство којим је извршена и врста дезинфекције  ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

___________________ М. П. ________________
Потпис и факсимил руководиоца/извршиоца ДДДД Потпис корисника ДДДД
____________________________________________ ___________________________
1* и 2* Потврда се води у блоку потврда, а свака страница мора бити нумерисана. Потврда се издаје у два примјерка, од којих се један 
примјерак уручује кориснику мјере, а један примјерак задржава ветеринарска организација.

1542
На основу члана 220. став 8. Закона о извршењу кри-

вичних и прекршајних санкција Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, брoj 63/18) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар правде, 16. сеп-
тембра 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ОДАБИР 

ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА И САЧИЊАВАЊУ ЛИСТЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ МЈЕРЕ РАДА У ЈАВНОМ ИНТЕРЕСУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се утврђивање услова за 

одабир правних субјеката, сачињавање листе заинтересо-
ваних правних субјеката и друга питања која се односе на 
извршење мјере рада у јавном интересу.

Члан 2.
(1) Правни субјекти у оквиру којих се може извршити 

мјера рада у јавном интересу јесу јавна предузећа, јавне 
установе и друга правна лица која обављају дјелатности 

у оквиру којих се може остварити општа сврха санкције и 
сврха рада.

(2) Приликом одређивања правног субјекта код ког се 
извршава мјера рада у јавном интересу води се рачуна да 
послови које осуђено лице може да обавља буду послови од 
јавног интереса у оквиру којих се може остварити општа 
сврха санкције, у складу са Законом.

(3) Дјелатности у оквиру којих се може остварити 
општа сврха извршења кривичних санкција и извршења 
мјере рада у јавном интересу јесу послови из сљедећих 
области:

1) хуманитарног рада,
2) екологије,
3) комуналних послова, у складу са законом којим се 

уређује област комуналних дјелатности,
4) рударства,
5) енергетике,
6) дјелатности од општег интереса које су као такве 

одређене законима у области управљања отпадом, ко-
ришћења, управљања, заштите, уређивања и унапређивања 
добара од општег интереса и добара у општој употреби 
(воде, путеви, шуме, обале, бање, заштићена подручја и 
сл.).




