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На основу члана 6. став 2. Закона о нуспроизводима 

животињског поријекла (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 60/13 и 94/19) и члана 76. став 2. Закона о 
републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЈЕВИМА ЗА 

РУКОВАЊЕ, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ, 
ПАКОВАЊЕ, ОБИЉЕЖАВАЊЕ И УПОТРЕБУ 
НУСПРОИЗВОДА И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА И 
УСЛОВИМА ЗА ОБРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и технички 

захтјеви које су дужни да испуне субјекти у пословању са 
нуспроизводима и њиховим производима (у даљем тексту: 
субјекти у пословању) приликом руковања, обраде, пре-
раде и складиштења, паковања, обиљежавања и употребе 
нуспроизвода и њихових производа и услови за обраду от-
падних вода.

Члан 2.
Категоризација нуспроизвода врши се у складу са За-

коном о нуспроизводима животињског поријекла (у даљем 
тексту: Закон).

Члан 3.
Поједини појмови употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) међуобјекат за нуспроизводе Категорије 1 или Кате-

горије 2 је објекат у којем се привремено складиште непре-
рађени нуспроизводи животињског поријекла Категорије 1 
или Категорије 2, те у којем се, уколико је потребно, могу 
обавити одређене радње као што су: скидање коже, уситња-
вање и post mortem преглед,

2) међуобјекат за нуспроизводе Категорије 3 је објекат 
у којем се привремено складиште непрерађени нуспроизво-
ди животињског поријекла Категорије 3 и у којем се они, 
уколико је одобрено и потребно, разврставају, расијецају, 
хладе или замрзавају,

3) угоститељски отпад је отпад који долази из међуна-
родног промета и намијењен је исхрани животиња и сте-
рилизацији под притиском или преради неком од метода 
прописаних Законом или за производњу био-гаса или ком-
поста,

4) специфични ризични материјал су ткива и органи 
који су као такви дефинисани у складу са посебним пропи-
сом којим се уређује област трансмисивне спонгиформне 
енцефалопатије,

5) објекат за прераду је објекат у којем се прерађују 
нуспроизводи животињског поријекла (спалионице, коспа-
лионице, објекат за спаљивање кућних љубимаца),

6) објекат за складиштење је објекат у којем се нуспро-
изводи животињског поријекла привремено складиште 
прије коначне употребе или уништавања.

Члан 4.
(1) Субјекти који врше руковање, тј. сакупљање и тран-

спорт нуспроизвода и њихових производа, дужни су да у 
објектима испуњавају опште хигијенске услове прије по-
чињања обављања, у складу са прописима који регулишу 
ту област.

(2) Субјекти који врше обраду, прераду и складиштења 
нуспроизвода и њихових производа дужни су да у објекти-
ма, поред општих хигијенских услова, испуњавају и вете-
ринарско-здравствене услове, а прије почињања обављања 
дјелатности.

(3) Након утврђивања да ли објекат испуњава пропи-
сане услове, Министарство пољопривреде, шумарства и 
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водопривреде (у даљем тексту: Министарство) доноси рје-
шење о испуњености прописаних услова и објекат уписује 
у Регистар одобрених објеката у групу према одобреној 
дјелатности, у складу са Правилником о условима за реги-
страцију објеката у пословању са нуспроизводима и обли-
ку, садржају и начину вођења Регистра објеката.

(4) Сваком одобреном објекту за који Министарство 
утврди да испуњава услове у складу са одредбама овог пра-
вилника додјељује се ветеринарски контролни број, који се 
уписује у Регистар одобрених објеката и служи за иденти-
фикацију објекта.

Члан 5.
(1) Субјекти који рукују, тј. сакупљају нуспроизводе и 

њихове производе, а у зависности од категорије нуспро-
извода, дужни су да врше њихово одвојено сакупљање и 
обиљежавање врсте, осим угоститељског отпада, на начин 
да се:

1) јасно и видљиво истакне категорија нуспроизвода 
животињског поријекла;

2) обезбиједи одговарајући број контејнера, у зави-
сности од капацитета објекта за сакупљање у којима они 
настају и да их обиљеже на сљедећи начин:

1. контејнер за сакупљање нуспроизвода Категорије 1 
обавезно се видљиво и трајно обиљежава текстом: “Катего-
рија 1 - само за уништење”, словима црне боје,

2. контејнер за сакупљање нуспроизвода Категорије 2 
обавезно се видљиво и трајно обиљежава текстом: “Катего-
рија 2 - није за исхрану животиња; стајњак”, словима жуте 
боје,

3. контејнер за сакупљање нуспроизвода Категорије 3 
обавезно се видљиво и трајно обиљежава текстом: “Кате-
горија 3 - није за исхрану људи”, словима зелене боје која у 
себи садржи велику количину плаве боје, чиме се обезбје-
ђује јасна разлика од других нијанси зелене боје.

(2) Контејнери и посуде се чисте, перу и дезинфикују 
сваки пут прије употребе и након употребе у за то одређе-
ном простору, који је уређен и постављен на таквом мјесту 
да се спријечи сваки ризик од накнадног загађења третира-
ног материјала.

(3) Субјекти из става 1. овог члана системски спроводе 
и обезбјеђују заштиту од штеточина, као што су инсекти, 
глодари, птице и друге штеточине, на основу претходно 
утврђеног програма контроле штеточина, а о чему су ду-
жни да воде евиденцију.

Члан 6.
(1) Транспорт и сакупљање нуспроизвода и њихових 

производа обавезно се обавља у затвореним, запечаћеним 
и непропусним контејнерима.

(2) Средства за транспорт и сакупљање која се користе 
за нуспроизводе и њихове производе обавезно се држе у 
чистом стању ради избјегавања контаминације, а чисте се, 
перу и дезинфикују сваки пут прије употребе и након упо-
требе.

(3) Након прања и чишћења контејнера и средства за 
транспорт и сакупљање нуспроизвода и њихових произво-
да обавезно је извршити нешкодљиво уклањање воде ко-
ришћене за њихово прање.

(4) Лице која обавља транспорт и сакупљање нуспро-
извода и њихових производа обавезно се региструје од 
стране Министарства за обављање таквих послова, у скла-
ду са Правилником о условима за регистрацију објеката у 
пословању са нуспроизводима, облику, садржају и начину 
вођења Регистра објеката.

(5) Нуспроизводе животињског поријекла и њихове 
производе током превоза унутар земље прати одговарају-
ћа документација, у складу са Правилником о условима за 
издавање, садржај и облик обрасца документа и здравстве-
ног цертификата за нуспроизводе током превоза.

Члан 7.
(1) У међуобјекту за нуспроизводе категорија 1 и 2:

1) обавља се искључиво сакупљање, поступање, при-
времено складиштење и отпремање сирових нуспроизвода 
Категорије 1, односно Категорије 2 и, ако је неопходно, 
могу се спровести и одређене радње, као што је скидање 
коже, уситњавање и post mortem преглед,

2) сортирање нуспроизвода категорија 1 и 2 обавезно 
се обавља тако да се у поступку сортирања избјегну сви 
ризици од ширења заразних болести животиња,

3) са нуспроизводима категорија 1 и 2 за вријеме скла-
диштења поступа се тако да се тај материјал складишти 
одвојено од свега oсталог што нису категорије 1 или 2 и 
тако се спријечи ширење штетних материја,

4) нуспроизводи категорија 1 и 2 до отпремања при-
времено се складиште, укључујући поштовање одређених 
температурних услова,

5) отпадне воде третирају се тако да се обезбиједи да 
након третирања у отпадној води нема штетних материја,

6) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, 
птице и остали спроводи се системски на основу претходно 
утврђеног програма контроле штеточина, а подаци о спро-
веденој системској заштити евидентирају се.

(2) У објекту се успостављају и уводе процедуре само-
контроле објекта које се одржавају и које су засноване на 
принципима система анализе ризика и критичних контрол-
них тачака (HACCP).

Члан 8.
(1) У међуобјекту за нуспроизводе Категорије 3:
1) обавља се сакупљање, разврставање, сјечење, 

хлађење, замрзавање, привремено складиштење и отпре-
мање само нуспроизвода Категорије 3,

2) сортирање нуспроизвода Категорије 3 обавља се тако 
да се избјегну сви могући ризици од ширења заразних бо-
лести животиња,

3) за вријеме разврставања или складиштења са нуспро-
изводима Категорије 3 поступа се тако да се тај материјал 
складишти одвојено од свега што није Категорије 3, као и 
да се спријечи ширење штетних материја и, ако је потреб-
но, обезбиједи сортирање нуспроизвода животињског по-
ријекла по врстама животиња,

4) нуспроизводи Категорије 3 до отпреме привремено 
се складиште тако да се обезбиједи да тај материјал буде 
охлађен на најмање + 4 °C или замрзнут,

5) заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, 
птице и друге штеточине спроводи се системски на осно-
ву претходно утврђеног програма контроле штеточина, а 
субјекти у пословању су дужни да о томе воде евиденцију.

(2) У објекту се успостављају и уводе процедуре само-
контроле објекта које се одржавају и које су засноване на 
принципима система анализе ризика и критичних контрол-
них тачака (HACCP).

(3) Амбалажа за паковање нуспроизвода и њихових про-
извода обавезно се након коришћења прописно уништава у 
спалионицама.

Члан 9.
(1) Субјекти који врше обраду и прераду Категорије 3 

дужни су да у објекту за прераду сировог материјала при-
мају и у њему прерађују, те складиште само материјал Ка-
тегорије 3, који одмах по допремању у објекат прерађују, а 
до прераде складиште на начин којим се спречава накнадно 
загађење.

(2) Субјекти из става 1. овог члана за све три катего-
рије нуспроизвода дужни су да обезбиједе да је објекат за 
прераду сировог материјала изграђен, односно смјештен на 
чврстом и сувом терену, на начин који онемогућава приступ 
животињама.

(3) Објекат из става 1. овог члана треба да се налази у 
дијелу који је оградом потпуно одвојен од дијела објекта у 
којем су смјештене животиње и храна за животиње.

(4) Ако се објекти налазе на истом мјесту на којем је и 
објекат за држање и узгој животиња, потребно је:
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1) нуспроизводе и добијене производе и пепео скла-

диштити у покривеним, означеним и, по потреби, непро-
пусним контејнерима,

2) нуспроизводе који нису комплетно спаљени до пе-
пела не износити на депонију, већ се поново спаљивати, а 
пепео који настаје у процесу спаљивања уклањати на де-
понију.

(5) Превоз и привремено складиштење сувих остатака 
и прашине треба да се обавља на начин којим се спречава 
њихово расипање (затворени контејнери).

(6) Субјекти који врше обраду и прераду дужни су да 
нуспроизводе и њихове производе прерађују одмах по до-
премању у објекту за прераду и до прераде их складиште на 
начин којим се спречава накнадно загађење.

(7) Kонтејнери, посуде и возила за превоз сировог ма-
теријала чисте се, перу и дезинфикују у за то одређеном 
простору.

(8) Запослени који раде у нечистом дијелу објекта ду-
жни су да обуку радну одјећу и обућу која је свијетле боје, 
а која се по боји разликује од радне одјеће и обуће запосле-
них који раде у чистом дијелу објекта.

(9) У објекту се обавезно утврђује начин кретања и ко-
ришћења опреме и уређаја, контроле кретања запослених 
лица између нечистог и чистог дијела објекта, као и прено-
са опреме и уређаја из једног дијела у други.

(10) Прелазак запослених из нечистог у чисти дио 
објекта без промјене одјеће и обуће, односно преношење 
опреме и уређаја из нечистог у чисти дио објекта без прет-
ходног чишћења и дезинфекције није дозвољен.

(11) Отпадне воде из нечистог дијела објекта за прераду 
третирају се на начин који обезбјеђује да послије третмана 
у отпадној води нема штетних материја.

(12) Заштита од штеточина као што су инсекти, гло-
дари, птице и друге штеточине спроводи се системски на 
основу претходно утврђеног програма контроле штеточи-
на, а о чему су дужни да воде евиденцију.

(13) За све дијелове објекта успостављају се одговара-
јући начин и поступак прања, чишћења и дезинфекције, 
који се врше одговарајућом опремом и средствима и чија 
се употреба евидентира, а уређаји, прибор и опрема уредно 
се одржавају.

(14) Поступак прераде прати се прецизно баждареним 
уређајима за мјерење и биљежење, а извршено баждарење 
евидентира се датумом.

(15) Материјал за који је утврђено да није подвргнут 
прописаном топлотном третману накнадно се подвргава 
топлотном третману.

(16) У објекту се успостављају и уводе процедуре са-
моконтроле које се одржавају и које су засноване на прин-
ципима система анализе ризика и критичних контролних 
тачака (HACCP).

(17) За сваку методу прераде одређују се критичне кон-
тролне тачке, и то нарочито:

1) величина дијелова уситњених нуспроизвода живо-
тињског поријекла,

2) постигнута температура у процесу топлотне прераде,
3) притисак који се примјењује на сиров материјал,
4) дужина трајања процеса топлотне прераде или брзи-

на пролаза материјала кроз континуирани систем.

Члан 10.
(1) Ако усљед појаве епиозоотије или других ванредних 

и непредвидивих околности капацитети прераде у објекти-
ма за прераду нуспроизвода Категорије 1 нису довољни за 
прераду Категорије 1, ова категорија може привремено да 
се прерађује у објектима за прераду Категорије 2, у складу 
са Законом.

(2) Ако усљед појаве епиозоотије или других ванред-
них и непредвидљивих околности капацитети прераде у 
објектима за прераду нуспроизвода категорија 1 или 2 нису 
довољни за прераду, нуспроизводи категорија 1 или 2 могу 

привремено да се прерађују у објектима за прераду Катего-
рије 3, на основу одобрења Министарства.

(3) Поновна прерада нуспроизвода Категорије 2 у објек-
тима који су били уступљени преради Категорије 1, као што 
је то наведено у ставу 1. овог члана, може да се обавља на 
основу одобрења Министарства.

Члан 11.
(1) Како би се избјегло неовлашћено коришћење добије-

ног материјала за исхрану животиња или људи, субјекти 
који врше обраду и прераду дужни су да изврше њихову 
трајну идентификацију.

(2) Трајна идентификација добијених производа наста-
лих прерадом нуспроизвода категорија 1 и 2 врши се гли-
церол-трихептаноатом (у даљем тексту: GHT), на начин да:

1) се GHT дода у фази прераде послије постизања тем-
пературе од најмање 80 °C у центру масе која је у даљој 
фази прераде заштићена од накнадног загађења,

2) прерађен производ у цјелокупној количини хомогено 
садржи концентрацију GHT од најмање 250 mg по килогра-
му масти.

(3) Одговорно лице у одобреном објекту за прераду 
уводи и одржава систем константног праћења и биљежења 
параметара на основу којих се може доказати да је постиг-
нут услов који се односи на хомогени минимум концентра-
ције GHT из става 2. тачка 2) овог члана.

(4) Праћење и биљежење параметара из става 2. овог 
члана обухвата и утврђивање садржаја интактног GHT, као 
триглицерида у пречишћеном петрол-етру 40-70 екстракта 
GHT из узорка који је узет у регуларним интервалима.

(5) Изузетно од става 1. овог члана, трајна идентифика-
ција добијених производа насталих прерадом нуспроизво-
да категорија 1 и 2 не врши се ако:

1) су добијени производи у течном стању и намијењени 
за погоне за производњу био-гаса или компоста,

2) је добијени производ био-дизел,
3) се ови производи преносе у затвореном систему из 

објекта за прераду директно ради спаљивања и коспаљи-
вања или ради прераде неком од алтернативних метода пре-
раде, у складу са прописом који регулише ту област,

4) се ови производи користе у научноистраживачке свр-
хе.

Члан 12.
(1) Субјекти који врше паковање и складиштење 

нуспроизвода и њихових производа, у зависности од кате-
горије нуспроизвода, дужни су да означе на паковању читко 
и јасним словима сљедеће:

1) за материјал Категорије 3 текст: “НИЈЕ ЗА ИСХРА-
НУ ЉУДИ”,

2) за материјал Категорије 2, осим стајњака и садржаја 
дигестивног тракта, и добијене производе од Категорије 2 
текст: “НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА”,

3) за нуспроизводе Категорије 2 који су намијењени за 
исхрану животиња у складу са овим правилником текст: 
“ЗА ИСХРАНУ.......”, с тим што послије ријечи: “ИСХРА-
НУ” треба навести назив врсте животиња за чију исхрану 
је пошиљка намијењена,

4) за нуспроизводе Категорије 1 и добијене производе 
од Категорије 1 текст: “САМО ЗА УНИШТЕЊЕ”,

5) за стајњак и садржај дигестивног тракта текст: 
“СТАЈЊАК”.

(2) Материјал послије третмана, а прије испоруке, тре-
ба да буде упакован у паковања на којима је јасно и читко 
означено име и адреса центра за сакупљање и његов вете-
ринарски контролни број.

(3) Складиштење и поступање са прерађеним произво-
дима врши се на начин којим се спречава накнадно за-
гађење.

(4) Просторије за складиштење нуспроизвода и њихо-
вих производа поријеклом од категорија 1 и 2 не смију се 
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налазити на истом мјесту на којем се налазе просторије 
за складиштење нуспроизвода и њихових производа по-
ријеклом од Категорије 3, осим ако су у потпуно одвојеној 
згради.

(5) У случају да се не поступа на начин из става 3. овог 
члана, све три категорије нуспроизвода сматрају се нуспро-
изводима Категорије 1.

(6) У објекту за складиштење добијених производа ка-
тегорија 1, 2 и 3 потребно је испунити ветеринарско-здрав-
ствене услове и обезбиједити да се прерађени производи до 
отпремања складиште тако да задрже своја својства.

Члан 13.
Објекти за обраду, прераду и складиштења нуспроизво-

да и њихових производа дужни су да испуне ветеринарско-
здравствене услове, и то у погледу да:

1) просторије за складиштење Категорије 3 нису на 
истом мјесту на коме се налазе просторије за складиштење 
производа од категорија 1 или 2, осим ако су у потпуно од-
војеној згради,

2) имају наткривен простор за пријем нуспроизвода и 
њихових производа,

3) су  објекти изграђени на начин да се лако чисте, перу 
и дезинфикују, а подови и сливници да су постављени тако 
да се омогући лако отицање течности,

4) имају изграђене и опремљене просторије за смјештај 
и пресвлачење запослених, тоалет и купатило,

5) имају обезбијеђену заштиту од штеточина као што су 
инсекти, глодари и птице,

6) имају обезбијеђено и одговарајуће опремљено мјесто 
за чишћење, прање и дезинфекцију контејнера или посуда 
у којима се допремају производи и возила којима се они 
превозе, изузев бродова,

7) је на одговарајућем мјесту обезбијеђена дезинфек-
ција точкова возила, 

8) и да се превоз и сабиралиште сувих резидуа у облику 
прашине обављају на начин да се спријечи распршивање у 
околину.

Члан 14.
(1) Објекти за прераду који прерађују нуспроизвод Ка-

тегорије 1 и други простори у којима се уклања специфич-
ни ризични материјал, кланице и погони за прераду који 
прерађују нуспроизвод Категорије 2 треба да имају почет-
ни степен пречишћавања отпадних вода, процес предобра-
де за задржавање и сакупљање материјала животињског 
поријекла.

(2) Опрема која се користи у поступку предобраде тре-
ба да садржи одводе са сифонима или ситима са рупица-
ма, која имају филтере са порама или жичаним мрежицама 
чији отвори нису већи од 6 mm на крају система у смјеру 
отицања или еквивалентне системе којима се осигурава да 
чврсте честице у отпадним водама које пролазе кроз њих 
нису веће од 6 mm.

(3) Отпадне воде из објекта из става 1. овог члана треба 
да прођу поступак предобраде, којим се осигурава да се све 
отпадне воде филтрирају током тог поступка прије испу-
штања из простора, без мљевења, омекшавања квашењем 
или друге обраде за пролазак чврстих материјала кроз по-
ступак предобраде.

(4) Комплетни нуспроизводи који се задржавају у по-
ступку предобраде у објектима из става 1. овог члана са-
купљају се и превозе као нуспроизводи категорија 1 или 2, 
те одлажу на прописан начин.

(5) Отпадне воде које су прошле поступак предобраде 
пречишћавају се у складу са прописима који регулишу ову 
област.

(6) Нуспроизводи и њихови производи, укључујући 
крв и млијеко, не треба да се испуштају у отпадне воде без 
претходне обраде, као ни талог из центрифуге или сепара-
тора.

(7) Мјесто на коме се налази објекат за спаљивање и 
коспаљивање великог капацитета, укључујући и скла-
диштење нуспроизвода и добијених производа, уређено је 
тако да се спријечи недозвољено или случајно испуштање 
загађујућих материја у земљиште, површинске или подзем-
не воде, у складу са прописима који регулишу ту област.

(8) За објекат за спаљивање и коспаљивање великог 
капацитета, укључујући и складиштење нуспроизвода и 
добијених производа, потребно је обезбиједити складишни 
базен за сакупљање загађене кишнице, загађене воде наста-
ле просипањем или у току гашења пожара.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-853/20
21. октобра 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

2097
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопри-
вреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 
20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И 
НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 7/20, 24/20, 33/20, 55/20, 
78/20 и 90/20) у члану 73. у ставу 1. у тачки 3) послије рије-
чи: “у руралном подручју” додају се запета и нова тачка 4), 
која гласи:

“4) појаве елементарне непогоде која је проузроковала 
штете на приносима пољопривредних култура у обиму јед-
наком или већем од 30%”.

Став 2. мијења се и гласи:
“(2) За намјене из става 1. т. 1) и 4) овог члана виси-

на новчаних средстава подстицаја одређује се на основу 
достављеног извјештаја о насталој штети, са наведеним 
износом процијењене штете одговарајуће комисије или на-
длежне институције (општинска комисија, МУП, цивилна 
заштита и друго) или рјешења фитосанитарног инспектора 
са фотографијама настале штете, и то у износу од 30% од 
процијењене штете за штете из става 1. тачкa 1) овог члана 
и не може бити већа од 5.000 КМ за физичка лица и 10.000 
КМ за пословне субјекте, односно у износу до 10% од про-
цијењене штете за штете из става 1. тачкa 4) овог члана и не 
може бити већа од 10.000 КМ за физичка лица и 70.000 КМ 
за пословне субјекте.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-330-3503/20
21. октобра 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

2098
На основу члана 54. Закона о шумама (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 75/08, 60/13 и 70/20) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-




