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кон узорковања чувају и превозе у лабораторију при температури 
од најмање 1 °C, а највише 8 °C, док вријеме између узорковања и 
испитивања присутности бактерија Campylobacter мора бити краће 
од 48 сати да би се обезбиједила цјеловитост узорака. Није дозво-
љено употребљавати за провјере усклађености са критеријумом за 
анализу присуства бактерија Campylobacter узорака којима темпе-
ратура падне на 0 °C. Добијених пет узорака од 25 g употребљава 
се за провјеру усклађености са критеријумима хигијене процеса 
утврђенима под редним бројем 2.1.5. у табели Поглавља 2. овог 
прилога и са критеријумима безбједности хране утврђеним под 
редним бројем 1.22. у табели Поглавља 2. овог прилога. Добије-
них пет узорака од 10 g употребљава се за провјеру усклађености 
са критеријумима хигијене процеса утврђеним под редним бројем 
2.1.9. у табели Поглавља 2. овог прилога.

За анализе на присуство бактерије Salmonella за свјеже месо 
живине које није у облику трупова живине узима се пет узорака 
од најмање 25 g из исте серије. Узорак узет из расјека живине са 
кожом мора садржати кожу и танак слој површине мишића ако 
количина коже није довољна за јединицу узорка. Узорак узет из 
расјека живине без коже или са само мало коже мора садржати 
танак слој или танке слојеве површине мишића додате евентуал-
ној постојећој кожи како би се добила довољна јединица узорка. 
Слојеви меса узимају се тако да садрже што већу површину меса. 

Смјернице за узорковање
Детаљна упутства за узимање узорака трупова, а нарочито 

када је ријеч о мјесту узимања узорка, могу постати саставни дио 
водича за добру хигијенску праксу.

Учесталост узимања узорка трупова, уситњеног меса, по-
лупроизвода од меса и механички сепарисаног меса

У објектима за клање животиња или објектима у којима се про-
изводе уситњено месо, полупроизводи од меса или механички сепари-
сано месо у пословању храном субјекти који послују храном узимају 
узорке с циљем вршења микробиолошких испитивања најмање једном 
седмично. Дан у седмици у ком се узимају узорци мијења се сваке сед-
мице, како би се обезбиједило да сваки дан у седмици буде обухваћен.

Приликом узимања узорака уситњеног меса и полупроизвода 
од меса за испитивање присуства бактерије Е. coli и одређивања 
броја аеробних колонија и приликом узимања узорака трупова 
ради испитивања присуства бактерија Enterobacteriaceae и одре-
ђивања броја аеробних колонија, учесталост се може смањити и 
узорци узимати једном у двије седмице ако су добијени задовоља-
вајући резултати током шест узастопних седмица.

Приликом узимања узорка уситњеног меса, полупроизвода од 
меса и трупова ради испитивања присуства бактерије Salmonella, 
учесталост се може смањити и узорци узимати једном у двије сед-
мице ако су добијени задовољавајући резултати током 30 седмица 
узастопно. Учесталост узимања узорка ради испитивања присуства 
бактерије Salmonella може се смањити и ако се спроводи неки на-
ционални или регионални програм за контролу присуства бактерије 
Salmonella и ако тај програм укључује испитивање које се врши 
умјесто описаног узимања узорка. Учесталост узимања узорка може 
се додатно смањити ако тај национални или регионални програм за 
контролу присуства бактерије Salmonella укаже на ниску превален-
цу Salmonella код животиња које откупљују објекти за клање.

За узорковање трупова живине за анализу присуства бактерија 
Campylobacter учесталост узорковања може се смањити на једном у 
двије седмице ако су добијени задовољавајући резултати током 52 
седмице узастопно. Учесталост узорковања за анализу на присуство 
бактерија Campylobacter може се смањити на основу одобрења на-
длежног органа ако се примјењује службени или службено признат 
национални програм за контролу присуства бактерија Campylobacter 
и ако тај програм обухвата узорковање и испитивање еквивалентно 
узорковању и испитивању за провјеру усклађености са критерију-
мима хигијене процеса како је утврђено под редним бројем 2.1.9. 
у табели Поглавља 2. овог прилога. Ако је у програму за контролу 
утврђен низак ниво контаминације бактеријама Campylobacter за 
јата, учесталост узорковања може се додатно смањити ако се тај ни-
зак ниво контаминације Campylobacterom оствари у периоду од 52 
седмице на имању поријекла бројлера које је купила кланица. Ако 
се у оквиру програма за контролу у одређеним периодима године 
добију задовољавајући резултати, на основу одобрења надлежног 
органа, учесталост анализа на присуство бактерија Campylobacter 
може се прилагодити сезонским промјенама. 

На основу добрих резултата анализе ризика и по добијању одо-
брења министарства надлежног за послове пољопривреде, мали 
објекти за клање и објекти у којим се производе уситњено месо 
и полупроизводи од меса у малим количинама могу смањити уче-
сталост узорковања.
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На основу члана 81. став 8. 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 КАРАНТИН ЗА ЖИВОТИЊЕ 

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови карантинског 

објекта и дужина трајања карантина у зависности од врсте 
животиња и мjере које се примjењују у карантину.

Члан 2.
Овај правилник се не примjењује на кућне љубимце 

који се увозе у некомерцијалне сврхе у пратњи власника 
или држаоца животиња.

Члан 3.
Kарантински објекат је објекат у ком се држе живо-

тиње, репродуктивни материјал и јаја за расплод у услови-
ма потпуне изолације, а ради провјере и утврђивања њихо-
вог здравственог стања. 

Члан 4.
(1) Животиње у унутрашњем промету обавезно се 

смјештају у карантин ради испитивања или слања на клање 
ако:

1) животиња није обиљежена и ако је не прати одгова-
рајући идентификациони документ,

2) власник животиње нема увјерење о здравственом 
стању животиње или је увјерење неважеће због истека 
рока, непотпуних података или других недостатака,

3) за пошиљку власник животиње не посједује потврду 
о њеном здравственом стању,

4) постоји сумња или је утврђено да животиња болује 
од заразне болести,

5) животиња потиче из зараженог или угроженог по-
дручја,

6) није могуће утврдити поријекло животиње или вла-
сника.

(2) У карантин се стављају животиње које се увозе 
ради узгоја и репродукције и намиjењене су за производњу 
хране, јаја за расплод и репродуктивни материјал да би се 
утврдило њихово здравствено стање, спријечило уношење 
заразних болести животиња или нових облика микроорга-
низама.

(3) У карантин се стављају и животиње које се увозе у 
друге сврхе, осим за сврхе прописане у ставу 2. овог члана, 
ако је епизоотиолошка ситуација у држави извозници таква 
да пријети опасност од уношења заразних болести живо-
тиња или не постоје званични подаци о епизоотиолошкој 
ситуацији у држави извозници.

Члан 5.
(1) Карантински објекат ограђен је оградом која оне-

могућава неконтролисани приступ људима и животињама, 
са строго контролисаним улазом и излазом и постављеном 
дезинфекцијском баријером на улазу и излазу.

(2) Животиње су у току боравка у карантину заштићене 
од неповољних временских, физичких, хемијских и биоло-
шких утицаја.

(3) Карантински објекат у погледу простора за живо-
тиње, просторијa и опреме испуњава услове у складу са 
прописом којим се уређују услови за добробит животиња.

Члан 6.
(1) Карантински објекат има одвојену просторију за 

изолацију повријеђених и болесних животиња и простор за 
одлагање угинулих животиња, обезбијеђену воду за пиће, 
прибор, опрему и услове за прање и дезинфекцију руку за 
лица која су запослена у карантину, услове за дезинфекцију 
превозних средстава, која се врши у складу са прописом 



22.8.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 69 33
којим се уређује начин дезинфекције превозних средстава 
којим се превозе пошиљке животиња, производи, сирови-
не и нуспроизводи животињског поријекла, и опрему за 
чишћење и дезинфекцију.

(2) Карантински објекат има систем за безбједно укла-
њање отпадних вода и нуспроизвода животињског по-
ријекла.

(3) Карантински објекат располаже одговарајућим про-
сторијама и опремом за пресвлачење и купање лица која 
су запослена у карантину и довољном количином личне за-
штитне опреме, укључујући и одјећу и обућу.

Члан 7.
(1) Није дозвољено држање других животиња у каран-

тинском објекту за вријеме трајања карантина.
(2) Ако је карантински објекат смјештен у близини дру-

гих објеката за узгој и репродукцију животиња, у којима 
се налазе пријемчиве животиње, обезбиједиће се услови 
за потпуну изолацију и одвојеност између тих објеката, са 
посебним условима за смјештај, исхрану и његу и услови 
биолошке сигурности за животиње у карантину, без могућ-
ности за унакрсну контаминацију.

Члан 8.
Карантински објекат за увезене дивље животиње, ку-

ниће, птице, псе, мачке, пчеле, свилене бубе, рибе, ракове, 
шкољке, корњаче, пужеве, жабе, пијавице и лабораторијске 
животиње мора бити грађен и смјештен тако да обезбјеђу-
је задовољавајуће технолошке и ветеринарско-здравствене 
услове за узгој тих животињских врста.

Члан 9.
(1) Карантин за увезене коње, говеда, овце, козе, свиње и 

крупне дивље животиње, за увезено сјеме за вјештачко осје-
мењавање животиња и оплођене јајне ћелије сисара траје 
до завршетка наређених дијагностичких испитивања и, по 
правилу, не може бити краћи од 21 дан ни дужи од 30 дана.

(2) Карантин за увезена расплодна јаја домаће живине 
и других птица траје током инкубације и три дана након 
ваљења.

(3) Карантин за животиње из члана 4. став 1. овог пра-
вилника траје до завршетка наређених мјера и дијагностич-
ких испитивања.

Члан 10.
(1) Ако се клиничким и дијагностичким испитивањем у 

току трајања карантина посумња на појаву заразне болести, 
вријеме трајања карантина може се продужити до утврђи-
вања здравственог стања животиња.

(2) Ако се у карантину утврди заразна болест код уве-
зених животиња из члана 4. став 2. овог правилника, са по-
шиљком животиња поступа се у складу са прописима из 
области ветеринарства.

Члан 11.
(1) Карантински објекат припрема се за пријем живо-

тиња из увоза најмање 14 дана прије њиховог приспијећа 
у карантин.

(2) Карантински објекат припрема се тако што се круг 
карантина, карантински објекат и опрема за рад темељно 
очисте и дезинфикују одговарајућим средством.

(3) За вријеме карантина улаз у карантински круг и 
објекат није дозвољен лицима која нису запослена у каран-
тину, изузев ветеринарским инспекторима и стручњацима 
из институција које су овлашћене да у карантину спроводе 
наређена епизоотиолошка, клиничка и друга испитивања.

Члан 12.
(1) Објекат који се користи само као карантински обје-

кат мора имати рјешење министра и не може да се користи 
у оквиру редовне производње.

(2) Министар доноси рјешење на основу поднесеног 
захтјева и записника надлежног ветеринарског инспектора 

о испуњености услова за карантин, у складу са овим пра-
вилником. 

(3) Објекат који се користи у оквиру производње неког 
субјекта у пословању, а испуњава услове да се користи као 
привремени карантински објекат мора да има рјешење на-
длежног ветеринарског инспектора.

Члан 13.
(1) У карантину се спроводе епизоотиолошки надзор, 

наређена клиничка и дијагностичка испитивања, односно 
превентивне и контролне мјере надлежног ветеринарског 
инспектора.

(2) Примјена мјера из става 1. овог члана зависи од 
врсте, броја и здравственог стања животиње и здравственог 
статуса државе из које се увози животиња.

Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и трајању карантина за увезене 
животиње (“Службени гласник Републике Српске”, број 
21/95).

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 12.05-335-728/19
14. августа 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

1380
На основу члана 95. став 3. Закона о шумама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 

ПРИКУПЉАЊА, КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЈЕЛУ 
СРЕДСТАВА И ПОСТУПКУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину прикупљања, критеријумима 

за расподјелу средстава и поступку коришћења средстава 
посебних намјена за шуме (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 45/14) у члану 8. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Намјенска средства за надокнаду за закуп шумског 
земљишта у својини Републике и надокнаде за изузимање 
земљишта из шумске производње, искрчену шуму и сред-
ства од незаконито стечене користи из шуме користе се за 
куповину земљишта које је под шумом или је погодно за 
пошумљавање, унапређивање и рационално коришћење 
шума у својини Републике, a на којем могу бити и припа-
дајући објекти, које представља енклаву или полуенклаву у 
комплексу шума у својини Републике или граничи са шум-
ским земљиштем у својини Републике, или земљишта чије 
искоришћавање може дати значајан допринос подизању, 
очувању и унапређивању шума у својини Републике.”.

Члан 2.
Послије члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи:

“Члан 8а.
(1) Куповина шумског земљишта и објеката из члана 8. 

овог правилника средствима оствареним из извора наведе-
них у члану 8. став 1. овог правилника може се вршити и на 
приједлог корисника шума и шумског земљишта у својини 
Републике. 

(2) Приједлог за куповину земљишта из члана 8. став 
1. овог правилника корисник шума и шумског земљишта 
у својини Републике доставља Министарству и садржи 




