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сметњи у репродукцији и због пријемчивости животиња на 
друге инфекције; болест је дугог тока и на крају доводи до 
кахексије и угинућа.

Члан 3.
(1) Вирусна дијареја говеда (у даљем тексту: BVD) је 

вирусно обољење домаћих и дивљих говеда. Све категорије 
говеда су пријемчиве, али се најчешће јавља код категорија 
говеда старости од осам до 24 мјесецa.

(2) BVD се веома лако преноси индиректним путеви-
ма – превозним средствима, зараженим урином, фецесом 
и другим излучевинама, путем преживјеле женске телади 
која су перзистентно инфицирана и касније рађају перзи-
стентно инфицирану телад, па тако настаје круг ширења и 
опстанка вируса на фарми.

(3) BVD гравидних крава која настане између 80. и 125. 
дана (друга трећина) гравидитета усљед тешких оштећења 
плода доводи или до угинућа плода (побачај) или рађања 
мале и слабовиталне телади и оваква телад су перзистент-
но – стално инфицирана, те усљед дефектног имунолошког 
система не стварају антитијела и излучују вирус у великим 
количинама у свим тјелесним излучевинама.

(4) BVD проузрокује велике економске штете јер инфек-
ција у раном гравидитету (прва трећина) доводи до ембри-
оналне смрти, угинућа и ресорпције плода, па је повађање, 
односно репродуктивни проблем једини видљив знак.

Члан 4.
(1) Узорковање на паратуберкулозу и BVD код репро-

дуктивних говеда спроводе регистроване ветеринарске ор-
ганизације на додијељеном епизоотиолошком подручју.

(2) Узорци за анализу говеда су узорци крви, а пред-
ност при узорковању имају оне животиње код којих је већ 
долазило до сметњи у репродукцији, побачаја, прашења 
мртворођене, авиталне телади и пада млијечности, као и 
животиње које су увезене.

(3) Ветеринарске организације узорковање спроводе, по 
могућности, у најмање десет највећих фарми на додијеље-
ном епизоотиолошком подручју.

(4) Министарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде (у даљем тексту: Министарство) доноси План 
узорковања по јединицама локалне самоуправе, који обја-
вљује на интернет страници Министарства.

(5) Референтна ветеринарска лабораторија осигурава 
сетове за узорковање и транспорт узорака од ветеринар-
ских организација.

Члан 5.
(1) Узорци крви достављају се у референтну ветеринар-

ску лабораторију у што краћем року, најкасније од 48 до 72 
часа од тренутка узорковања.

(2) Узорци крви прије слања чувају се на температури 
од 4 °C до 8 °C, при чему се узорци не смију смрзнути.

(3) Узорци крви достављају се са упутницом, сачиње-
ном на Обрасцу 3, у складу са Правилником о условима и 
начину расподјеле средстава – субвенције нефинансијским 
субјектима у области ветеринарства.

Члан 6.
(1) Лабораторијску дијагностику достављених узорака 

спроводи референтна ветеринарска лабораторија.
(2) Методе дијагностике су серолошке методе с циљем 

потврде присуства специфичних антитијела и у неопход-
ним случајевима антигена на BVD и антитијела на парату-
беркулозу путем ELISA методе.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-433/20
23. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1291
На основу члана 23. став 6. Закона о нуспроизводи-

ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/13) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САКУПЉАЊУ, ПРЕВОЗУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ 
НУСПРОИЗВОДА И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које су дужни 

да испуњавају субјекти у пословању са нуспроизводима 
животињског поријекла, код сакупљања, превоза и обиље-
жавања нуспроизвода животињског поријекла и њихових 
производа у складу са категоријама материјала нуспро-
извода.

Члан 2.
(1) Субјекти у пословању дужни су сакупљати, прево-

зити и обиљежавати нуспроизводе животињског поријекла 
и њихове производе у складу са категоријом нуспроизвода, 
без непотребног одлагања у условима у којима се спречава 
појава ризика за јавно здравље и здравље животиња.

(2) Субјекти у пословању дужни су осигурати да 
нуспроизводе животињског поријекла и њихове производе 
током превоза прати комерцијални документ или здрав-
ствени цертификат, у зависности да ли се превоз обавља у 
унутрашњем промету или изван земље.

(3) Субјекти у пословању дужни су да обезбиједе ре-
довно преузимање и превоз нуспроизвода животињског 
поријекла и њихових производа, нарочито у љетњим мје-
сецима да би се избјегло распадање материјала и ширење 
непријатних мириса.

(4) Нуспроизводи животињског поријекла и њихови 
производи могу да се сакупљају у одобреним објектима 
за одлагање и сакупљање (у даљем тексту: међуобјекти) и 
превозе одговарајућим регистрованим возилима, односно 
да се прерађују и уништавају у одобреним објектима на-
мијењеним за прераду, обраду или збрињавање нуспро-
извода животињског поријекла и њихових производа.

Члан 3.
(1) За сакупљање нуспроизвода животињског поријекла 

и њихових производа може бити изграђен међуобјекат 
мањег капацитета за потребе јединице локалне самоуправе 
или међуобјекат већег капацитета за потребе више једини-
ца локалне самоуправе, зависно од количине генерисаних 
нуспроизвода у тим локалним самоуправама.

(2) Изграђени међуобјекат задовољава услове за не-
шкодљиво привремено одлагање нуспроизвода живо-
тињског поријекла и њихових производа и потребно је да 
буде одобрен од Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) у складу 
са одредбама Правилника о условима за регистрацију обје-
ката у пословању са нуспроизводима и облику, садржају и 
начину вођења Регистра објеката.

(3) Да би се осигурала биосигурност и минималан 
утицај мјеста за складиштење на околину, међуобјекат 
обавезно има: кров, зидове тешке или лаке конструкције, 
под, структуру заштићену од воде и штеточина, чврсту кон-
струкцију која не дозвољава улаз штеточинама као што су 
птице, штакори, мишеви и мухе.

(4) Субјекат у пословању може користити контејнере 
за складиштење као замјену за нaмјенски изграђене међу-
објекте само ако се држе у затвореном простору, и то ако:

1) је контејнер довољно велик да може примити већу 
количину нуспроизвода животињског поријекла и њихових 
производа,

2) се сав нуспроизвод животињског поријекла и њихов 
производ утовара директно у контејнер по доласку,
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3) је контејнер водоотпоран и заштићен од штеточина, 

инсеката, птица, паса и мачака,
4) се контејнер може лако очистити и дезинфиковати,
5) се контејнер лако празни,
6) се може сигурно исушити сва проливена течност за 

чишћење или дезинфекцију,
7) се текући садржај из контејнера не излијева на земљу 

око контеjнера.
(5) Субјекти у пословању дужни су обезбиједити ци-

стерне за сакупљање и превоз крви до објеката намијење-
них за прераду, обраду или збрињавање нуспроизвода и 
њихових производа.

(6) Међуобјекту се додјељује ветеринарски контролни 
број и уписује се у Регистар одобрених објеката, које води 
Министарство у складу са одредбама Правилника о усло-
вима за регистрацију објеката у пословању са нуспро-
изводима и облику, садржају и начину вођења Регистра 
објеката.

Члан 4.
(1) На фармама и у домаћинствима нуспроизводи жи-

вотињског поријекла и њихови производи складиште се 
у ограђеним мјестима, пластичним или металним контеј-
нерима, пластичним кесама или некој другој форми мате-
ријала за паковање који не дозвољава цурење садржаја и 
обиљежавају се у складу са категоријама нуспроизвода.

(2) У објектима у којима настају нуспроизводи живо-
тињског поријекла, а у којима се обавља дјелатност клања 
животиња, производње и промета хране животињског 
поријекла, зависно од капацитета објекта, обавезно је за 
сакупљање и складиштење нуспроизвода животињског 
поријекла и њихових производа обезбиједити одговарају-
ћи број контејнера и извршити обиљежавање у складу са 
категоријама материјала нуспроизвода.

(3) Сакупљање нуспроизвода животињског поријекла 
и њихових производа укључује претходно разврставање и 
привремено складиштење које се обавља у сврху превоза 
до међуобјекта, постројења или објекта за даљу прераду 
или употребу.

(4) У складу с ризиком који носи по здравље животиња 
и људи, нуспроизводи животињског поријекла разврставају 
се у три категорије и контејнери се обиљежавају на сље-
дећи начин:

1) контејнер за сакупљање материјала категорије 1 
обиљежава се видљиво и трајно текстом: “Категорија 1”, 
словима црне боје,

2) контејнер за сакупљање материјала категорије 2 
обиљежава се видљиво и трајно текстом: “Категорија 2”, 
словима жуте боје,

3) контејнер за сакупљање материјала категорије 3 
обиљежава се видљиво и трајно текстом: “Категорија 3”, 
словима зелене боје.

Члан 5.
(1) У објектима у којима настају нуспроизводи живо-

тињског поријекла, субјекти у пословању који обављају 
дјелатност клања животиња, производње и промета хране 
животињског поријекла дужни су извршити правилну ка-
тегоризацију нуспроизвода животињског поријекла, што 
подразумијева и избјегавање било каквог мијешања разли-
читих категорија.

(2) Ако се у истом контејнеру сакупља, складишти и 
превози материјал категорије 1 помијешан са материјалом 
категорије 2 или материјалом категорије 3 или с обје кате-
горије, контејнер се обиљежава на начин који је прописан 
за обиљежавање материјала категорије 1.

(3) Ако се у истом контејнеру сакупља, складишти и 
превози материјал категорије 2 помијешан с материјалом 
категорије 3, контејнер се обиљежава на начин који је про-
писан за обиљежавање материјала категорије 2.

(4) У контејнеру у којем се сакупља, складишти и пре-
вози материјал категорије 3 не може да се држи материјал 

категорије 1 и 2, а да буде обиљежен на начин који је про-
писан за материјал категорије 3.

Члан 6.
(1) Превоз нуспроизвода и њихових производа до 

међуобјекта, објеката за прераду, обраду или збрињавање 
нуспроизвода и њихових производа обавља се специјали-
зованим возилима за сакупљање и превоз, која се уписују 
у евиденцију превозника које води Министарство, а превоз 
нуспроизвода обавезно прати прописана документација у 
складу са одредбама Правилника о условима за издавање, 
садржај и облик обрасца документа и здравственог церти-
фиката за нуспроизводе током превоза.

(2) На мјесту настајања или привременог складиштења 
нуспроизвода и њихових производа нуспроизвод се одва-
ја у различите категорије, а за сваку категорију нуспро-
извода животињског поријекла и њихових производа мора 
бити обезбијеђено посебно превозно возило, којим се 
превози до мјеста за трајно одлагање, прераду или иско-
ришћавање.

(3) Дозвољена су одступања од одредаба става 2. овог 
члана, под условом да је такво одступање одобрила на-
длежна ветеринарска инспекција и да су послије превоза 
контејнери, односно возила детаљно очишћени, опрани 
и дезинфиковани у довољној мјери да би се искључио 
ризик унакрсне контаминације различитим материјали-
ма.

(4) Приликом превоза различитих категорија нуспро-
извода животињског поријекла и њихових производа 
могуће је превоз извршити истим превозним средством, 
при чему се послије сваког превоза спроводи детаљан 
поступак чишћења прања и дезинфекције, праћен преци-
зном евиденцијом коришћења возила, врсте материјала 
који је превезен, евиденцијом чишћења, прања и дезин-
фекције.

Члан 7.
(1) Превозна средства за сакупљање нуспроизвода 

животињског поријекла и њихових производа су специја-
лизовани камиони са утоваривачем на задњем дијелу во-
зила или механичком руком за подизање већих количина 
нуспроизвода животињског поријекла и њихових произво-
да, односно цијелих лешева.

(2) Превозна средства могу бити конструкцијски изве-
дена као возила која утоварају лешеве угинулих животиња, 
као возила која преузимају материјал из контејнера за са-
купљање или као комбинација ових могућности.

(3) За превоз напуњених контејнера могу се користити 
специјализована возила, камиони.

(4) Пражњење напуњених контејнера врши подизањем 
тегљач пројектован за унос или возила са ваљцима.

Члан 8.
Субјекти у пословању дужни су да:
1) редовно чисте, перу и дезинфикују возила, контеј-

нере, опрему и алате за сакупљање нуспроизвода живо-
тињског поријекла и њихових производа намијењених за 
вишекратну употребу,

2) с циљем избјегавања ризика унакрсне контаминације 
и разношења инфективног агенса у околину, опрему, возила 
и контејнере одржавају чистим, опраним, дезинфикованим 
и осушеним прије сваке употребе.

Члан 9.
Сви субјекти у пословању укључени у сакупљање, пре-

воз и обиљежавање нуспроизвода животињског поријекла 
и њихових производа дужни су водити детаљну евиденцију 
о врстама, категорији и количинама нуспроизвода живо-
тињског поријекла и њихових производа и обезбиједити 
сљедивост у свима фазама кретања, од мјеста настајања до 
мјеста трајног збрињавања у складу са одредбама Правил-
ника о условима за регистрацију објеката у пословању са 
нуспроизводима и облику, садржају и начину вођења Реги-
стра објеката.
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Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-434/20
23. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1292
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Термо-вент ин-
жењеринг” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ за издавање лицен-
це за ревизију техничке документације, а на основу чланa 
8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, брoj 115/18) и члана 16. 
Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 
учесника у грађењу (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Термо-вент инжењеринг” д.о.о. Брчко 
Дистрикт БиХ испуњава услове за добијање лиценце за 
ревизију техничке документације за објекте за које грађе-
винску дозволу издаје орган јединице локалне самоупра-
ве:

1. дијела машинске фазе - област термотехнике, инста-
лације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Лиценца важи од 15.5.2020. године до 15.5.2024. годи-
не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-263/20
15. маја 2020. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1293
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на захтјев “Novox” д.о.о. - 
Пословна јединица “Архи-стил” Бијељина за издавање 
лиценце за ревизију техничке документације, а на основу 
чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, брoj 115/18) и члана 16. Пра-
вилника о условима за издавање и одузимање лиценци уче-
сника у грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “Novox” д.о.о. - Пословна јединица “Ар-
хи-стил” Бијељина испуњава услове за добијање лиценце 
за ревизију техничке документације за објекте за које грађе-
винску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе:

1. архитектонске фазе.
Лиценца важи од 15.5.2020. године до 15.5.2024. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-229/20
15. маја 2020. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1294
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев “ОM интеграл” ДОО 
Зворник за издавање лиценце за ревизију техничке доку-
ментације, а на основу чланa 8. Закона о уређењу просто-
ра и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
брoj 115/18) и члана 16. Правилника о условима за издава-
ње и одузимање лиценци учесника у грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да “ОM интеграл” ДОО Зворник испуњава 
услове за добијање лиценце за ревизију техничке докумен-
тације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган 
јединице локалне самоуправе:

1. архитектонске фазе,
2. конструктивне фазе,
3. дијела електро фазе - инсталације јаке струје и 

електроенергетских постројења.
Лиценца важи од 15.5.2020. године до 15.5.2024. годи-

не, а провјера испуњености услова на основу којих је изда-
та вршиће се у складу са Законом о уређењу простора и 
грађењу и Правилником о условима за издавање и одузи-
мање лиценци учесника у грађењу.

Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 15.03-361-265/20
15. маја 2020. године Министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

1295
Министар за просторно уређење, грађевинарство и еко-

логију Републике Српске, на захтјев ЈП ЗИГ Приједор за 
издавање лиценце за ревизију техничке документације, а 
на основу чланa 8. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 115/18) и 
члана 16. Правилника о условима за издавање и одузимање 
лиценци учесника у грађењу (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 70/13 и 24/15),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Утврђује се да ЈП ЗИГ Приједор испуњава услове за до-
бијање лиценце:

А) за ревизију техничке документације за објекте за 
које грађевинску дозволу издаје Министарство за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију:

1. архитектонске фазе;
Б) за ревизију техничке документације за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне само-
управе:

1. конструктивне фазе,
2. хидротехничке фазе,




