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На основу члана 31. став 2. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 43. став 1. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 115. сједници, одржа-
ној 1.4.2021. године,  д о н о с и

ПРОГ РАМ
МЈЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2021. ГОДИНИ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет
Члан 1.

Овим програмом утврђују се мјере за спречавање, от-
кривање, контролу и сузбијање заразних и паразитских бо-
лести животиња у Републици Српској.

Циљ
Члан 2.

Циљ овог програма је рано откривање, спречавање 
појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање за-
разних болести и обезбјеђивање система обиљежавања, ре-
гистрације и сљедивости животиња да би се обезбиједила 
заштита људи од заразних болести које се могу пренијети 
са животиња на људе.

ГЛАВА II
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ГОВЕДА

Антракс
Члан 3.

Говеда у антраксним дистриктима вакцинишу се против 
антракса до 30. марта, а најкасније 15 дана прије пуштања 
на испашу.

Бруцелоза
Члан 4.

Најмање једном годишње испитује се на бруцелозу крв 
свих говеда старијих од годину дана која се у том тренутку 
налазе на имању, с тим да период од претходног испитивања 
не смије бити краћи од три мјесеца ни дужи од годину дана.

Говеђа спонгиформна енцефалопатија (ГСЕ)
Члан 5.

Годишњи програм праћења говеђе спонгиформне ен-
цефалопатије (ГСЕ) заснива се на активном и пасивном 

надзору, који укључује поступак скрининга и при томе се 
користе брзи тестови за откривање ГСЕ код сљедећих суб-
популација:

1) говеда старија од 30 мјесеци намијењена за клање за 
људску исхрану,

2) говеда старија од 24 мјесеца упућена на принудно 
клање или животиње које су показивале симптоме поре-
мећаја централног нервног система и поремећаје у пона-
шању приликом спровођења анте мортем прегледа,

3) говеда старија од 24 мјесеца која нису заклана за 
људску исхрану, која су угинула или усмрћена на имању, 
током превоза или у кланици.

Туберкулоза (ТБЦ)
Члан 6.

(1) Најмање једном годишње, на подручју цијеле Репу-
блике Српске, обавезна је општа туберкулинизација говеда 
старијих од шест седмица која се у тренутку спровођења 
мјере налазе на имању, с тим да се тестирање спроводи у 
размаку не краћем од шест мјесеца и не дужем од годину 
дана од претходног тестирања.

(2) Ветеринарски инспектори и овлашћени ветеринари 
у кланицама воде посебну евиденцију о сваком утврђеном 
случају туберкулозе говеда (ТБЦ), а о налазу обавјештавају 
ветеринарског инспектора који је надлежан у мјесту по-
ријекла туберкулозне животиње.

(3) Aко се на имању држе и друге животињске врсте 
пријемчиве на туберкулозу, неопходно је и њих испитати 
на туберкулозу.

Ензоотска леукоза говеда
Члан 7.

(1) С циљем контроле ензоотске леукозе говеда, све 
животиње старије од 24 мјесеца које се у тренутку спро-
вођења мјере налазе на имању тестирају се најмање једном 
годишње у стадима која немају статус службено слободних 
стада од те болести, односно сваке три године у случају да 
је стадо службено слободно од леукозе.

(2) Проглашавање стада слободних од ензоотске леуко-
зе говеда врши Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство) на основу 
резултата до тада спроведених мјера и уколико су испуње-
ни сљедећи услови:

1) да нема доказа, клиничког или у виду резултата ла-
бораторијског тестирања, о присуству ензоотске леукозе 
говеда у стаду и да ниједан такав случај није потврђен у 
протекле двије године,
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2) да су све тестиране животиње у протеклих годину 
дана дале негативну реакцију на два извршена тестирања, 
спроведена у размаку који није краћи од четири мјесеца.

(3) Статус слободног стада од ензоотске леукозе говеда 
задржава се ако су:

1) испуњени услови наведени у ставу 2. овог члана,
2) све животиње које се уводе у стадо поријекла из ста-

да са истим статусом,
3) животиње старије од 24 мјесеца дале негативну реак-

цију при лабораторијском тестирању, које се на слободним 
фармама спроводи сваке три године.

Листериоза
Члан 8.

(1) Код сваког побачаја говеда побачени фетус и плодо-
ва овојница достављају се у лабораторију ради претраге на 
листериозу.

(2) На листериозу се испитује мозак говеда која пока-
зују клиничке знакове поремећаја централног нервног си-
стема и поремећаја у понашању.

Болест плавог језика
Члан 9.

(1) Ветеринарске организације спроводе обавезан кли-
нички надзор над појавом знакова болести плавог језика 
код говеда свих категорија.

(2) У случају утврђивања сумње на присуство болести 
плавог језика или потврде болести, без одгађања спроводе 
се мјере прописане посебним прописима којима се уређује 
област болести плавог језика.

(3) С циљем утврђивања динамике болести и динамике 
појављивања инсеката рода Culicoides, њихове географске 
распрострањености, као и одређивања периода сезонски 
слободног од вектора вируса болести плавог језика, од-
носно периода када нису активни адулти инсеката рода 
Culicoides, Министарство доноси Програм мониторинга 
болести плавог језика.

Болест квргаве коже говеда
Члан 10.

(1) Ветеринарске организације спроводе обавезан кли-
нички надзор над појавом знакова болести квргаве коже код 
говеда свих категорија.

(2) У случају утврђивања сумње на присуство болести 
квргаве коже или потврде болести, без одгађања се спро-
воде све мјере прописане посебним прописима којим се 
уређује област болести квргаве коже говеда.

Слинавка и шап
Члан 11.

(1) У случају диференцијално дијагностички поставље-
не сумње на присуство болести слинавке и шапа, спроводи 
се клинички надзор свих говеда на имању.

(2) Уколико се клиничким прегледом утврде знакови 
карактеристични за болест, без одгађања се спроводе све 
мјере у складу са прописима којим се уређује област боле-
сти слинавке и шапа.

Q-грозница
Члан 12.

(1) Код сваке појаве оболијевања људи од Q-грознице 
обавезно је спровођење дијагностике код свих животиња 
пријемчивих на Q-грозницу на угроженој фарми.

(2) Код сваког побачаја крава спроводи се лаборато-
ријска претрага на Q-грозницу.

Ехинококоза
Члан 13.

(1) Субјекти у пословању храном који се баве клањем 
животиња ради пласирања производа за јавну потрошњу, 
као и власници животиња који кољу животиње за властиту 
потрошњу дужни су, ради спречавања ширења ехинококо-

зе, одбачене органе закланих животиња нешкодљиво укло-
нити на прописан начин.

(2) У случају налаза патоанатомских промјена на ли-
нији клања које упућују на ехинококозу, ветеринарски ин-
спектор или овлашћени ветеринар доставља промијењене 
паренхимске органе (плућа, јетра) у овлашћену ветеринар-
ску лабораторију ради паразитолошке претраге.

(3) Ветеринарски инспектори и овлашћени ветеринари 
у кланицама воде евиденцију о сваком утврђеном случају 
ехинококозе домаћих животиња, а о налазу обавјештавају 
ветеринарског инспектора који је надлежан у мјесту по-
ријекла ехинококозне животиње.

ГЛАВА III
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ОВАЦА И КОЗА

Антракс
Члан 14.

(1) Прије испуштања на испашу све овце и козе у ан-
траксним дистриктима вакцинишу се против антракса.

(2) Овце и козе је дозвољено напасати у антраксним 
дистриктима само ако су вакцинисане против антракса и 
ако је од вакцинације прошло више од 15 дана.

Болест плавог језика
Члан 15.

(1) Све ветеринарске организације спроводе обавезан 
клинички надзор над појавом знакова болести плавог јези-
ка код оваца и коза.

(2) У случају утврђивања сумње на присуство болести 
плавог језика или потврде болести, без одгађања се спрово-
де мјере у складу са посебним прописима којим се уређује 
област болести плавог језика.

(3) С циљем утврђивања динамике болести и динамике 
појављивања инсеката рода Culicoides, њихове географске 
распрострањености, као и одређивања периода сезонски 
слободног од вектора вируса болести плавог језика, од-
носно периода када нису активни адулти инсеката рода 
Culicoides, Министарство доноси Програм мониторинга 
болести плавог језика.

Бруцелоза
Члан 16.

(1) Овце и козе, осим јагњади и јаради намијењених 
клању до шест мјесеци старости, вакцинишу се REV1 
OCUREV вакцином у складу са упутством произвођача 
и означавају се у складу са прописима којим се уређује 
област болести бруцелоза, а то подразумијева:

1) да се вакцинација оваца и коза врши при старости од 
три мјесеца до шест мјесеци, а у случају да власник посје-
дује животиње старије од шест мјесеци – вакцинација се 
врши након спроведеног серолошког испитивања и утврђе-
ног негативног резултата на бруцелозу,

2) вакцинацију обављају ветеринарске организације то-
ком цијеле године,

3) промет оваца и коза допушта се под ветеринарским 
надзором, а у промет се могу ставити само на бруцелозу 
имуне овце и козе, односно оне које су вакцинисане нај-
мање четири седмице прије стављања у промет, са изузет-
ком невакцинисане јагњади и јаради која су намијењена 
клању када се отпремају на кланицу, под условом да су све 
животиње означене ушним маркицама са бројчаном озна-
ком и заштићеним угравираним текстом: “ВЕТЕРИНАР-
СКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”,

4) дистрибуцију и регистар издатих ушних маркица 
обавља ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др 
Васо Бутозан” Бања Лука.

(2) Ветеринарска организација која је спро ве ла мје ре 
из ста ва 1. овог чла на уноси у Ветеринарски информацио-
ни систем Републике Српске (у даљем тексту: ВИС РС) 
податке о имању и животињама које се налазе на имању 
и власнику издаје Потврду о обиљежавању животиња (у 
даљем тексту: Потврда), коју потписује и власник, а један 
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примјерак Потврде ветеринарска организација задржава за 
своју евиденцију и скенирану поставља у ВИС РС.

(3) Потврда из става 2. овог члана, попуњена на Обра-
сцу 10. из Прилога овог програма, издаје се штампањем 
директно из ВИС РС, који јој системски додјељује QR-код 
и број под којим је издата.

(4) У случају утврђивања сумње или појаве бруцелозе, 
спроводе се мјере сузбијања и искорјењивања болести про-
писане посебним прописима којим се уређује област боле-
сти бруцелоза.

Скрепи
Члан 17.

На скрепи се прегледају све овце и козе у складу са про-
писима којим се уређује област болести скрепи, као и све 
оне које показују симптоме нервних поремећаја.

Листериоза
Члан 18.

(1) Код сваког побачаја оваца и коза побачени фетус и 
плодова овојница достављају се у лабораторију и спроводи 
се анализа на листериозу.

(2) На листериозу се испитује мозак оваца и коза које 
показују клиничке знакове поремећаја централног нервног 
система и поремећаја у понашању.

Q-грозница
Члан 19.

(1) Код сваке појаве оболијевања људи од Q-грозница 
обавезно је спровођење дијагностике код свих животиња 
пријемчивих на Q-грозницу на угроженој фарми.

(2) Код сваког побачаја оваца и коза спроводи се лабо-
раторијска анализа на Q-грозницу.

(3) Није дозвољено држање оваца и коза у двориштима 
фарми музних крава.

Слинавка и шап
Члан 20.

(1) У случају диференцијално дијагностички поставље-
не сумње на присуство болести слинавке и шапа, спроводи 
се клинички надзор свих оваца и коза на имању.

(2) Уколико се клиничким прегледом утврде знакови ка-
рактеристични за болести слинавке и шапа, без одгађања се 
спроводе све мјере у складу са прописима којим се уређују 
болести слинавке и шапа.

Друге болести оваца и коза
Члан 21.

Приликом спровођења вакцинације оваца и коза против 
бруцелозе врши се клинички преглед животиња на при-
суство куге малих преживара (Pestis ovina et caprina Peste 
des petits ruminants).

ГЛАВА IV
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД СВИЊА

Бруцелоза
Члан 22.

У случају диференцијално дијагностички постављене 
сумње на присуство бруцелозе код свиња, клиничко, бак-
териолошко и, уколико је потребно, серолошко испитивање 
спроводи се под службеним надзором.

Класична куга свиња (ККС)
Члан 23.

(1) Све свиње на породичним имањима или фармама на 
прописан начин обиљежавају се ушним маркицама.

(2) Дистрибуцију и регистар издатих ушних маркица 
обавља ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске “Др 
Васо Бутозан” Бања Лука.

(3) Уколико се клиничким прегледом утврде знакови ка-
рактеристични за болест, без одгађања се спроводе мјере 
у складу са прописима којим се уређује болест класичне 
куге свиња.

(4) Узимање узорака с циљем дијагностике класичне 
куге свиња спроводи се у складу са Програмом надзора над 
класичном и афричком кугом свиња код домаћих и дивљих 
свиња у Републици Српској.

Афричка куга свиња (АКС)
Члан 24.

(1) С циљем раног откривања афричке куге свиња 
(АКС) код домаћих свиња, сви узорци поријеклом од дома-
ћих свиња који су достављени на лабораторијску анализу 
ради сумње на ККС испитују се и на АКС.

(2) Узимање узорака с циљем дијагностике афричке 
куге свиња спроводи се у складу са Програмом надзора над 
класичном и афричком кугом свиња код домаћих и дивљих 
свиња у Републици Српској.

Слинавка и шап
Члан 25.

(1) У случају диференцијално дијагностички поставље-
не сумње на присуство болести слинавке и шапа, спроводи 
се клинички надзор код свиња на имању.

(2) Уколико се клиничким прегледом утврде знакови 
карактеристични за болест, без одгађања се спроводе све 
мјере у складу са прописима којим се уређују болест сли-
навке и шапа.

Туберкулоза
Члан 26.

(1) Једном годишње све расплодне свиње у узгојима 
бројнијим од 15 крмача, назимица и нераста испитују се на 
туберкулозу.

(2) За обнову узгоја није дозвољено користити свиње 
које претходно нису подвргнуте туберкулинизацији.

(3) Ветеринарски инспектори и овлашћени ветеринари 
у кланицама воде посебну евиденцију о сваком утврђеном 
случају туберкулозе свиња, те о налазу обавјештавају на-
длежног ветеринарског инспектора у мјесту поријекла ту-
беркулозне животиње.

Трихинелоза
Члан 27.

У свим случајевима клања свиња ради употребе меса 
за људску исхрану врши се преглед меса на ларве трихи-
неле у складу са прописима којим се уређује болест три-
хинелозе.

Аујецкијева болест свиња
Члан 28.

(1) С циљем раног откривања Аујецкијеве болести 
свиња, сваки побачај или појава клиничких знакова који 
упућују на сумњу пријављују се ветеринару, који је дужан 
да узме и достави узорке у референтну ветеринарску лабо-
раторију на анализу.

(2) Крв невакцинисаних нераста испитује се на Аујец-
кијеву болест прије увођења у узгој, а обавезно прије по-
четка коришћења за вјештачко осјемењавање или природни 
припуст.

(3) У регистроване или одобрене центре за сакупљање 
сјемена могу се уводити само нерасти претходно сероло-
шки претражени са негативним резултатом на све антигене 
вируса Аујецкијеве болести свиња код вакцинисаних не-
раста.

(4) Обавезна вакцинација са ревакцинацијом против 
Аујецкијеве болести спроводи се код серонегативних ре-
продуктивних категорија свиња на фармама на којима је 
утврђено присуство болести.

Везикуларна болест свиња (ВБС)
Члан 29.

У случају сумње на везикуларну болест свиња (ВБС), 
ради се дијагностика на ВБС и диференцијална дијагности-
ка на болести слинавке и шапа, те се без одгађања поступа 
у складу са прописима којим се уређује болест ВБС.
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ГЛАВА V
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД КОЊА

Инфективна анемија копитара (ИАК)
Члан 30.

(1) Серолошка претрага узорака крви копитара обавља се:
1) два пута годишње (јануар и јун) код правних лица 

која користе копитаре за производњу биолошких препарата 
(вакцина и серума) и сјемена за вјештачко осјемењавање,

2) једном годишње код свих осталих копитара,
3) када се набављено грло уводи у узгој,
4) код пастува прије лиценцирања,
5) када се копитари доводе на изложбе, смотре, спорт-

ска такмичења и опасивања у ергеле,
6) када се копитари стављају у промет.
(2) Налаз о негативној серолошкој претрази у случаје-

вима из става 1. т. 3), 4), 5) и 6) овог става не може бити 
старији од 30 дана.

(3) Ради спровођења контроле и искорјењивања ин-
фективне анемије копитара, дијагностичко испитивање ко-
питара старости преко шест мјесеци у јединицама локалне 
самоуправе на којима је дијагностиковано пет и више пози-
тивних копитара у посљедњих годину дана обавља се од 1. 
септембра до 15. децембра 2021. године.

(4) Све врсте копитара старије од два мјесеца обиље-
жавају се микрочиповима и региструју се у бази података 
ВИС РС.

(5) Свака промјена података о власништву над копи-
тарима одмах се пријављује ветеринару, који у року од 15 
дана уноси податке у ВИС РС ради ажурирања базе пода-
така.

Грозница западног Нила
Члан 31.

(1) Ради утврђивања присуства болести грознице запад-
ног Нила врши се и серолошка претрага 20% популације 
копитара прегледаних на ИАК, односно претрага свих коња 
који показују знакове енцефалитиса.

(2) Угинули коњи испитују се на присуство вируса гро-
знице западног Нила.

Трихинелоза
Члан 32.

У свим случајевима клања коња ради употребе меса за 
људску исхрану врши се преглед меса у складу са прописи-
ма којим се уређује болест трихинелозе.

Друге заразне болести коња
Члан 33.

У току спровођења мјера контроле ИАК спроводи се 
клинички преглед копитара на сљедеће заразне болести: 
афричка болест коња (коњска куга), венецуелански енце-
фалитис коња, сакагија, дурина и лептоспироза.

ГЛАВА VI
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ЖИВИНЕ

Атипична куга живине - њукастл болест
Члан 34.

(1) Сва екстензивно држана живина вакцинише се про-
тив атипичне куге живине два пута годишње вакцинама 
произведеним из лентогених сојева вируса.

(2) Вакцинација се спроводи између 15. априла и 30. 
маја први пут, те између 15. октобра и 30. новембра други 
пут, а код приновљене живине између наведених периода.

(3) Живина и дивље птице на фармама и свим облици-
ма интензивне производње вакцинишу се против атипичне 
куге живине тако да буду у стању сталног имунитета.

(4) Ниво имунитета живине процјењује се серолошком 
претрагом која је саставни дио имунопрофилактичког по-
ступка.

(5) Имунитет се контролише:
1) у екстензивним узгојима живине узимањем пет узорака 

крви на 1.000 комада вакцинисане живине једном годишње, 
три до четири седмице након спроведене вакцинације,

2) у интензивним узгојима претрагом 20 узорака крви 
по јату најмање једном годишње, три до четири седмице 
након спроведене вакцинације.

(6) Уколико се приликом спровођења мјера утврде зна-
кови карактеристични за болест, без одгађања се спроводе 
мјере у складу са прописима којим се уређује болест ати-
пичне куге живине.

Инфлуенца птица
Члан 35.

(1) Приликом спровођења контроле имунитета на ати-
пичну кугу живине, на истим узорцима крви спроводи се 
и претрага на присуство антитијела за инфлуенцу птица.

(2) Узимање узорака код екстензивно држане живине 
спроводи се у складу са Програмом контроле и надзора ин-
флуенце птица.

(3) Уколико се приликом спровођења мјера утврде зна-
кови карактеристични за болест, без одгађања се спроводе 
све мјере у складу са прописима којим се уређује болест 
инфлуенца птица.

Тифус живине, пулуроза, те остале салмонелозне 
инфекције
Члан 36.

(1) Мјере за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорјењивање салмонелозних ин-
фекција релевантним серотиповима салмонела од интереса 
за јавно здравље спроводе се у складу са Правилником о 
контроли салмонелозе код одраслих расплодних јата (ра-
сплодна јата у производњи) врсте Gallus gallus у Републи-
ци Српској, Правилником о контроли салмонелoзе у јати-
ма кока носиља и производњи конзумних јаја врсте Gallus 
gallus у Републици Српској и Правилником о контроли сал-
монелозе у јатима пилића врсте Gallus gallus узгајаних за 
производњу меса (товних бројлера) у Републици Српској 
и мјерама у складу са другим прописима којим се уређује 
болест салмонелозе живине.

(2) Вакцинација против узрочника салмонелозе обаве-
зна је код свих расплодних јата и свих конзумних носили-
ца током узгојног циклуса инактивираном вакцином или 
живом вакцином за коју је произвођач осигурао прикладан 
метод за бактериолошко разликовање вакциналног од ди-
вљег соја.

(3) У случају откривања Salmonella gallinarum и 
pullorum, ветеринарски инспектор одређује мјере у складу 
са прописима којим се уређују болести тифуса и пулурозе 
живине.

Хламидиоза птица
Члан 37.

Украсне птице, собне птице и голубови у организованој 
производњи или намијењени за расплод држе се за продају 
или изложбу само ако су слободне од хламидиозе.

ГЛАВА VII
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА ПЧЕЛЕ И РИБЕ

Америчка куга пчелињег легла
Члан 38.

(1) На свим пчелињацима спроводе се превентивне 
дијагностичке мјере прописане посебним прописима који-
ма се уређује област болести америчке куге пчелињег легла 
за заштиту здравља пчелињих заједница од болести аме-
ричке куге пчелињег легла.

(2) Узгој пчелињих матица за продају дозвољен је само 
на пчелињацима који су под ветеринарско-здравственим 
надзором и слободни од америчке куге пчелињег легла.

(3) На свим пчелињацима током прољећа (март/април) 
спроводи се клинички преглед пчелињих заједница и врши 
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дијагностичко узорковање ради испитивања на америчку 
кугу пчелињег легла, и то:

1) у пчелињацима са једном до десет пчелињих заједни-
ца контролишу се све заједнице,

2) у пчелињацима са 11 до 20 пчелињих заједница кон-
тролише се 50% заједница,

3) у пчелињацима са 21 до 50 пчелињих заједница кон-
тролише се 33% заједница,

4) у пчелињацима са више од 51 пчелињих заједница 
контролише се 20% пчелињих заједница.

(4) На свим пчелињацима у којима је у претходној го-
дини утврђена америчка куга пчелињег легла клиничким 
прегледом и дијагностичким узорковањем обухватају се 
све пчелиње заједнице.

(5) У случају постављања сумње на америчку кугу пче-
лињег легла, ветеринар који спроводи клинички преглед 
обавезно узима узорак и доставља га на лабораторијску 
анализу у овлашћену ветеринарску лабораторију.

(6) Као узорак узима се дио пчелињег легла, посебно из 
сваке поједине сумњиве пчелиње заједнице, и то комад саћа 
са поклопљеним леглом, најмање величине 10 cm ∙ 10 cm, 
на којем су знаци болести видљиви.

(7) Уколико у периоду претраге и сумње на америч-
ку кугу пчелињег легла у пчелињој заједници нема легла, 
могуће је као узорак доставити живе или угинуле пчеле 
(узорак од стотињак пчела), мед или мед из медишта у пло-
дишту, дио старог дијела легла/саћа које може бити празно 
или збирни узорак меда из сезоне врцања (око 10 g) да би се 
на тај начин утврдило присуство спора америчке куге пче-
лињег легла, испољене у клиничкој или супклиничкој фор-
ми на пчелињаку или појединачној пчелињој заједници.

(8) У промет се стављају само здраве пчелиње зајед-
нице, односно оне на којима су спроведене дијагностичке 
превентивне мјере у складу са овим програмом.

Болести риба
Члан 39.

(1) На свим узгајалиштима риба за које брину спортска 
риболовачка друштва обавља се клинички преглед, узимају 
узорци за лабораторијске претраге и обавља њихов преглед.

(2) На свим салмонидним рибњацима у току годи-
не спроводи се клиничка и лабораторијска претрага ради 
искључивања присуства узрочника вирусних болести риба 
у складу са прописима којима се уређује област вирусних 
болести риба.

(3) Лабораторијско испитивање на присуство вируса на 
свим салмонидним рибњацима спроводи се методом изо-
лације вируса на култури ћелија, а узорковање ради дијаг-
ностике вирусних болести риба спроводи се у складу са 
Програмом мониторинга вирусних болести риба за 2021. 
годину.

(4) У складу са Програмом мониторинга вирусних бо-
лести риба за 2021. годину, као узорак могу се узети узор-
ци пријемчивих органа рибе или оваријална течност или 
цијеле рибе без обзира на развојни стадијум, укључујући 
рибљу млађ (рибе у развоју).

(5) У случају појаве масовних угинућа и других промје-
на на салмонидним рибњацима, а за које је утврђено да 
нису узроковане вирусним болестима из става 2. овог чла-
на, раде се додатна истраживања на друге болести од којих 
наведене врсте риба могу обољети, а код појаве цитопато-
геног ефекта (ЦПЕ) на култури ћелија приликом обављања 
претрага на вирусну хеморагичну септикемију (VHS) и 
заразну хематопоетичну некрозу (IHN), за који се утврди 
да није посљедица тих вирусних болести, обавља се даље 
вирусолошко испитивање на присуство осталих вирусних 
болести риба.

(6) На свим ципринидним рибњацима спроводи се кли-
ничко и лабораторијско испитивање ради искључивања 
присуства узрочника кои херпес вируса, а узимање узорака 
спроводи се у складу са Програмом мониторинга вирусних 
болести риба за 2021. годину.

(7) У случају појаве масовних угинућа, те других 
промјена на ципринидним рибњацима, а за које је утврђено 
да нису узроковане узрочником кои херпес вируса, врше се 
додатна истраживања на друге болести од којих наведене 
врсте риба могу обољети.

ГЛАВА VIII
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ

Бјеснило
Члан 40.

(1) Пси старији од три мјесеца вакцинишу се против 
бјеснила.

(2) Пас који током године достигне старост од три мје-
сеца вакцинише се у року од 14 дана, а пас који је наба-
вљен, а није вакцинисан, у року од 14 дана од дана набавке.

(3) Вакцинација против бјеснила врши се и код мачака 
и других домаћих животиња уколико се налазе у подручју 
које је заражено бјеснилом.

(4) За вакцинацију може се користити само инактивиса-
на регистрована вакцина са ћелијских култура или ембри-
онираних јаја, припремљена од високоимуногених сојева 
вируса бјеснила.

(5) Власници животиња које се држе на паши дужни су 
да онемогуће контакт дивљих и домаћих животиња.

(6) У случају потребе, Министарство може да нареди 
вакцинацију и других животиња против бјеснила у поједи-
ним подручјима.

(7) Пси који се налазе на територији Републике Српске 
идентификују се чиповањем и евидентирају се у бази пода-
така ВИС РС.

Лајшманиоза
Члан 41.

На подручјима на којима је у претходној години по-
тврђено присуство узрочника лајшманиозе, на лајшмани-
озу претражују се сви:

1) ловачки пси,
2) радни пси,
3) пси који бораве на отвореном.

Ехинококоза
Члан 42.

(1) Прије вакцинације паса против бјеснила спроводи 
се дехелминтизација антипаразитским средством широког 
спектра које поуздано убија зреле и незреле облике пан-
тљичаре Echinococcus granulosus.

(2) Ради спречавања ширења јајашаца у околину, оба-
везно је псе након третирања држати најмање 48 часова у 
ограђеном простору, а њихов измет нешкодљиво уклонити.

(3) С циљем спречавања ширења ехинококозе, одбачене 
органе заклане стоке није дозвољено давати псима, већ се 
ти органи нешкодљиво уништавају прокувавањем и закопа-
вањем, односно спаљивањем.

ГЛАВА IX
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ДИВЉИХ 

ЖИВОТИЊА

Трихинелоза
Члан 43.

Код свих уловљених животиња, месоједа и сваштоје-
да, који служе за исхрану људи, врши се преглед меса на 
присуство ларви трихинела у складу са прописима којим се 
уређује болест трихинелоза.

Класична куга свиња
Члан 44.

(1) Корисници ловишта обезбјеђују доставу узорка тки-
ва тонзила, лимфних чворова (гастрохепатичних, бубре-
жних, субмандибуларних и ретрофарингеалних), слезене, 
бубрега и плућа од сваке нађене угинуле јединке дивље 
свиње или одстријељење дивље свиње која је показивала 
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знакове болести у складу са Програмом надзора над кла-
сичном и афричком кугом свиња код домаћих и дивљих 
свиња у Републици Српској и узорке од свих одстријеље-
них дивљих свиња до референтне ветеринарске лаборато-
рије.

(2) Уколико се приликом спровођења мјера утврде зна-
кови карактеристични за болест, без одгађања спроводе се 
све мјере у складу са прописима којим се уређује болест 
класичне куге свиња.

Афричка куга свиња
Члан 45.

(1) Корисници ловишта обезбјеђују доставу узорка 
ткива тонзила, лимфних чворова (гастрохепатичних, бу-
брежних, субмандибуларних и ретрофарингеалних), сле-
зене, бубрега и плућа од сваке нађене угинуле јединке 
дивље свиње или одстријељење дивље свиње која је по-
казивала знакове болести у складу са Програмом надзора 
над класичном и афричком кугом свиња код домаћих и 
дивљих свиња у Републици Српској и узорке од свих од-
стријељених дивљих свиња до референтне ветеринарске 
лабораторије.

(2) Уколико се приликом спровођења мјера утврде зна-
кови карактеристични за болест, без одгађања се спроводе 
све мјере у складу са прописима којим се уређује болест 
афричке куге свиња.

Инфлуенца птица
Члан 46.

(1) Узимање узорака од дивљих птица спроводи се у 
складу са Програмом контроле и надзора инфлуенце птица.

(2) Уколико се приликом спровођења мјера утврде зна-
кови карактеристични за болест, без одгађања се спроводе 
све мјере у складу са прописима којим се уређује болест 
инфлуенце птица.

Бјеснило
Члан 47.

(1) Вакцинација лисица избацивањем мамаца из зрака, 
на подручју цијеле Републике Српске, врши се у склопу 
ИПА 2018.

(2) Вакцинација се спроводи у периоду април-јун 2021. 
године и октобар-новембар 2021. године.

(3) С циљем мониторинга успјешности вакцинације 
врши се одређивање нивоа антитијела против бјеснила код 
уловљених лисица, као и контрола узимања мамаца кроз 
контролу апсорпције биомаркера, а за потребе мониторин-
га успјешности вакцинације доноси се посебно упутство.

Заразне болести риба
Члан 48.

На отвореним водама за које брину риболовачка 
друштва узорковање се спроводи у складу са прописима 
којим се уређују заразне болести риба.

ГЛАВА X
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА РАСПЛОДНЕ 
ЖИВОТИЊЕ И МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ 

ПРИЛИКОМ ПОБАЧАЈА
Мјере које се спроводе за расплодне животиње

Члан 49.
(1) Два пута годишње свим расплодним животињама 

које се користе за природни припуст или производњу сјеме-
на за вјештачко осјемењавање, зависно од врсте животиња, 
узима се узорак крви и даје се на анализу на бруцелозу, ле-
птоспирозу, паратуберкулозу и IBR/IPV, односно узима се 
брис или испирак препуција и даје се на анализу на кампи-
лобактериозу и трихомонијазу, а узорак крви и фецес даје 
се на анализу и на паратуберкулозу.

(2) Крв невакцинисаних пастува који се користе за про-
изводњу сјемена за вјештачко осјемењавање или природни 
припуст, прије почетка коришћења расплодњака, даје се на 
анализу на артритис коња.

Мјере које се спроводе приликом побачаја
Члан 50.

(1) Код сваког пријављеног побачаја говеда, оваца, коза, 
свиња и кобила ветеринар је дужан да достави на лаборато-
ријску претрагу крв животиње која је побацила, а по могућ-
ности и побачени фетус сa плодовом овојницом.

(2) Достављени материјал даје се на анализу на бруце-
лозу, лептоспирозу, Q-грозницу, листериозу, салмонелозу, а 
у случају негативног налаза на те болести код преживара – 
и на узрочника побачаја Chlamydophila abortus.

(3) Код сваког побачаја крв кобиле доставља се овла-
шћеној ветеринарској лабораторији у Републици Српској и 
даје на анализу на артритис коња.

ГЛАВА XI
КОНТРОЛА ЗДРАВЉА ВИМЕНА И ОСТАЛЕ ЗАРАЗНЕ 

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА

Контрола здравља вимена
Члан 51.

(1) Животиње чије се млијеко користи за јавну потро-
шњу, прије стављања млијека у промет, вакцинишу се и 
неопходно је да имају негативан резултат дијагностичких 
испитивања у складу са мјерама за болести које су пропи-
сане овим програмом.

(2) Имаоци животиња чије се млијеко ставља у јавну 
потрошњу дужни су да воде регистар животиња на имању 
(“жута књига”), евиденцију о резултатима спроведених 
лабораторијских анализа млијека на микроорганизме и 
соматске ћелије, евиденције о лијечењима и угинућима 
(“бијела књига”), евиденцију о појави болести животиња, 
као и о резултатима спроведених анализа и свим одго-
варајућим извјештајима о обављеним прегледима живо-
тиња.

(3) Имаоци животиња дужни су да објектима за прераду 
млијека којим испоручују млијеко доставe копију потврде 
о спроведеним обавезним мјерама које су прописане овим 
програмом на Обрасцу 9, који се налази у Прилогу овог 
програма и чини његов саставни дио, а образац пријаве 
испуњава ветеринарска организација надлежна за имање са 
којег потичу те животиње.

(4) Власници објеката за прераду млијека, односно има-
оци животиња дужни су да посједују документа из става 
2. овог члана и дају их на увид ветеринарском инспектору 
приликом спровођења службене контроле у објекту или на 
имању.

(5) Уколико резултат лабораторијских анализа млијека 
на микроорганизме и соматске ћелије прелази максимално 
дозвољену границу прописану Правилником о квалите-
ту свјежег сировог млијека и условима за рад овлашћене 
лабораторије, власник животиња дужан је да сваку музну 
краву, козу и овцу чије млијеко ставља у јавну потрошњу 
подвргне прегледу којим се утврђује постојање поремећене 
секреције вимена.

(6) Млијеко животиња са поремећеном секрецијом није 
дозвољено пласирати у јавну потрошњу.

Остале заразне болести животиња
Члан 52.

(1) Ради утврђивања присуства, односно одсуства BVD/
MD говеда, PRRS код свиња, заразног артритиса и енцефа-
литиса коза (CЕА), маеди-висне и паратуберкулозе код ова-
ца и коза на захтјев власника за остваривање статуса стада 
службено слободних од наведених болести или у складу 
са програмом и мониторингом који доноси Министарство, 
спроводе се мјере мониторинга:

1) ради утврђивања присуства, односно одсуства BVD/
MD говеда анализира се крв десет насумично одабраних 
животиња из стада, старости од девет до 18 мјесеци, а у 
случају мањег броја животиња, анализира се крв свих жи-
вотиња у стаду које су одговарајуће старости,

2) ради утврђивања присуства, односно одсуства PRRS-
а код свиња анализира се крв од 20 насумично одабраних 
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животиња на фарми стада, а у случају мањег броја живо-
тиња, анализира се крв свих животиња у стаду,

3) ради утврђивања присуства, односно одсуства CEA 
код коза анализира се крв од 20 насумично одабраних жи-
вотиња из стада, а у случају мањег броја животиња, анали-
зира се крв свих животиња у стаду,

4) ради утврђивања присуства, односно одсуства ма-
еди-висне код оваца и коза анализира се крв од 20 насумич-
но одабраних животиња из стада, а у случају мањег броја 
животиња, анализира се крв свих животиња у стаду,

5) ради утврђивања присуства и раширености, односно 
одсуства паратуберкулозе код оваца и коза спроводи се мо-
ниторинг на паратуберкулозу, који доноси Министарство.

(2) Ветеринарски инспектори и овлашћени ветерина-
ри на кланицама воде евиденције о количинама одбачених 
дијелова трупова, меса и органа и о разлозима за неупо-
требљивост за исхрану људи (Образац 2. из Прилога овог 
програма), а у случају потврђеног присуства зоонозе и 
друге заразне и паразитарне болести, контролишу начин 
нешкодљивог уклањања конфиската, те обавјештавају вла-
сника заклане стоке и надлежну ветеринарску организацију 
о постојању болести.

ГЛАВА XII
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖИВОТИЊА И 

ЗООСАНИТАРНЕ МЈЕРЕ

Идентификација животиња
Члан 53.

(1) Ради ефикасне контроле кретања животиња у 
унутрашњем и спољном промету, унапређивања очувања 
здравља животиња и ефикасног сузбијања заразних боле-
сти, као и боље контроле безбједности хране ради заштите 
здравља људи, спроводи се обавезна регистрација имања, 
идентификација и контрола кретања свих категорија живо-
тиња у Републици Српској, као и евиденција о извршеним 
ветеринарским мјерама на појединачним животињама и 
имањима.

(2) Регистрацију имања, идентификацију свих катего-
рија животиња и уношење података у ВИС РС обављају 
регистроване ветеринарске организације, односно ветери-
нари тих организација са важећим цертификатом, којим по-
тврђују оспособљеност за обављање тих послова.

(3) Министарство обезбјеђује координацију издавања и 
нивоа одобрења за приступ и уношење података у ВИС РС, 
који представља централну базу података, односно елек-
тронски програм у који ветеринарске организације уносе 
захтијеване податке о прописаним мјерама спроведеним на 
животињама и из којег, према потреби и нивоу одобрења, 
ветеринари и сточари могу користити унесене податке.

(4) Послови из ст. 1, 2. и 3. овог члана подразумијевају:
1) регистрацију имања на којима се узгајају или чувају 

животиње,
2) идентификацију свих категорија животиња аплика-

цијом ушних маркица или другим примјереним и прописа-
ним начином обиљежавања,

3) контролу кретања говеда (обављају ветеринарски ин-
спектори).

(5) Динамика, односно редослијед послова из ст. 1, 2. и 
3. овог члана подразумијева:

1) обуку о начину рада са ВИС РС и добијање нивоа 
одобрења,

2) регистрацију имања у ветеринарском информацио-
ном систему,

3) апликацију маркица или другог прописаног средства 
за идентификацију животиња,

4) уношење података о идентификованим животињама 
и ветеринарским мјерама спроведеним на њима.

(6) Министарство обезбјеђује и финансира ВИС РС и 
одржавање његовог рада, те додјелом овлашћења за оба-
вљање послова обавезних ветеринарских мјера обавезује 

ветеринарске организације за регистрацију имања, уно-
шење података о појединачним животињама и изврше-
ним мјерама на животињама, а ветеринарске организа-
ције наплаћују од власника животиње трошак набавке и 
апликације ушних маркица кроз цијене идентификације 
постављањем ушних маркица, цијене обавезних вакцина-
ција против заразних болести и цијене издавања увјерења 
о здравственом стању животиња који се налази на Обрасцу 
1. овог програма, чиме остварују накнаду за уношење пода-
така и ажурирање ветеринарског информационог система.

(7) Послови из ст. 1, 2. и 3. овог члана спроводе се то-
ком цијеле године, а све организационе активности обавља 
Министарство.

(8) Контролу спровођења мјера обавља ветеринарска 
инспекција.

(9) Ималац животиња (говеда) које се обавезно означа-
вају дужан је да:

1) осигура да су те животиње прописно означене,
2) води прописане евиденције и регистре,
3) осигура сљедивост приликом њиховог кретања,
4) пријави рођење, угинуће или клање животиња у року 

од седам дана.
(10) Ималац животиња одговоран је за давање истини-

тих података о посједима и животињама које се означавају 
приликом њихове регистрације, док је овлашћено лице ве-
теринарске организације која врши регистрацију посједа, 
означавање животиња и унос података у базу података ве-
теринарског информационог система одговорно за исправ-
но и тачно спровођење послова обиљежавања и контроле 
кретања животиња.

(11) Ималац животиња које се обавезно означавају 
пријављује кретање тих животиња у року од 24 часа од 
одласка са посједа, односно од доласка на посјед.

(12) Ималац животиња које се означавају дужан је да у 
случају губитка ушне маркице са животиње посредством 
ветеринарске организације обезбиједи замјенску маркицу.

(13) Ветеринарска организација која је спро ве ла мје ре 
из ста ва 1. овог чла на обавезно у ВИС РС уноси податке о 
имању и животињама које се налазе на имању и власнику 
издаје Потврду, коју потписује и власник, а један примјерак 
Потврде ветеринарска организација задржава за своју еви-
денцију и скенирану поставља у ВИС РС.

(14) Потврда из става 13. овог члана, попуњена на Обра-
сцу 10. из Прилога овог програма, издаје се штампањем ди-
ректно из ВИС РС, који јој системски додјељује QR-код и 
број под којим је издата.

Зоосанитарне мјере
Члан 54.

(1) Ради ефикасније здравствене заштите животиња, 
заштите здравља људи, ветеринарске заштите околине, као 
и приликом постојања епизоотиолошке индикације, овла-
шћене ветеринарске организације спроводе дезинфекцију, 
дезинсекцију и дератизацију, а то подразумијева да се:

1) дезинфекција, дезинсекција и дератизација спрово-
ди у објектима у којима бораве животиње и у двориштима, 
објектима за клање животиња, прераду, производњу и скла-
диштење намирница, производа и сировина животињског 
поријекла, средствима за транспорт животиња, производа 
и сировина животињског поријекла и другим објектима 
гдје је њено спровођење од интереса за здравствену зашти-
ту животиња и очување здравствене исправности живо-
тињских производа,

2) дезинфекција, дезинсекција и дератизација спроводи 
у складу са прописима којим се прописује сузбијање зара-
зних болести и санирање жаришта болести по налогу ин-
спектора и по позиву правних и физичких лица.

(2) Ради заштите животиња од заразних, паразитских и 
других опасних болести, власници животиња у интензив-
ним узгојима – фармама (више од 15 говеда или 50 свиња 
или 100 оваца или 100 коза или десет коња или 500 грла 
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живине, за сваку категорију појединачно у исто вријеме) 
дужни су да успоставе ветеринарски ред, а то значи да се:

1) обезбиједе имања и објекти у којима се држе живо-
тиње од неконтролисаног уласка и изласка људи, животиња 
и возила,

2) поставе и одржавају уређаји за дезинфекцију лица и 
возила која улазе на имање и објекти, а радницима и посје-
тиоцима обезбиједе заштитна одјећа и обућа,

3) помије и отпаци који се користе као храна за свиње 
претходно прокувају.

ГЛАВА XIII
ФИНАНСИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА

Финансирање
Члан 55.

(1) Јавне потребе у здравственој заштити животиња 
које се финансирају из буџета Републике Српске су:

1) лабораторијске анализе дијагностичког материјала 
који представља службени узорак, узорака којим се по-
тврђује узрок заразне болести и угинућа, узорака на основу 
посебних програма надзора и мониторинга заразних боле-
сти које доноси Министарство, укључујући узорковање и 
достављање,

2) клиничке, патоморфолошке и лабораторијске анали-
зе ради разјашњења здравственог проблема који може на-
нијети значајну привредну штету и поремећаје, на захтјев 
Министарства,

3) контрола имуности говеда, свиња, оваца и других 
животиња након вакцинације против заразних болести које 
одреди Министарство,

4) обезбјеђење вакцина и потребних дијагностичких 
средстава по одлуци Министарства,

5) накнада штете за животиње које су убијене, обољеле, 
заклане или угинуле усљед спровођења наређених мјера и 
за предмете оштећене или уништене усљед наређених мје-
ра,

6) службено узорковање с циљем контроле квалитета 
сировина и намирница животињског поријекла, хране за 
животиње и воде за напајање животиња,

7) подршка раду Ветеринарске коморе Републике Срп-
ске,

8) санација терена – обављање послова дезинфекције 
и дезинсекције у зараженом или на заразу сумњивом дво-
ришту.

(2) Финансирање осталих мјера утврђених овим про-
грамом врши се из буџета Босне и Херцеговине, донација, 
пројеката и из средстава власника животиња.

Спровођење мјера
Члан 56.

(1) Мјере прописане овим програмом обављају ветери-
нарске организације овлашћене од Министарства, које су 
дужне да издају потврду о спроведеним мјерама прописа-
ним овим програмом, испуњену на Обрасцу 9. из Прилога 
овог програма, уз који прилажу:

1) копије лабораторијских налаза,
2) ТБЦ списак са свим животињама на имању.
(2) Дијагностичке и друге претраге прописане овим 

програмом обављају референтна и овлашћена ветеринар-
ска лабораторија.

(3) Ветеринарска инспекција општине/града и овла-
шћени ветеринари достављају извјештаје о обављеном 

послу, испуњене на одговарајућим обрасцима oд 2. до 8. из 
Прилога овог програма.

(4) Ветеринарски инспектори на основу прегледа до-
кументације утврђују да ли су поједине мјере прописане 
овим програмом извршене у складу са захтјевима из овог 
програма, да ли су потписане и овјерене потврде и рачуни 
о обављеном послу и да ли се редовно води евиденција, од-
носно протокол о раду.

(5) Превентивне вакцинације врше се у складу са упут-
ством произвођача регистроване вакцине.

(6) Ветеринарске организације које обављају превен-
тивно вакцинисање, односно дијагностичке претраге воде 
евиденцију у коју уписују: име и боравиште, односно фир-
му и сједиште власника животиње, ознаку (број) животиње, 
датум вакцинације, односно претраге, назив вакцине, назив 
произвођача вакцине, рок трајања и контролни број вакци-
не и резултате дијагностичког испитивања.

(7) Ако је за животиње на којима се врши превентивна 
вакцинација и превентивне анализе прописане овим про-
грамом прописана идентификација и регистрација и ако 
нису означене на прописан начин, потребно их је означи-
ти.

(8) Ветеринарске организације прате здравствено стање 
животиња послије употребе биолошког препарата и оба-
вјештавају ветеринарску инспекцију о свим негативним 
појавама и могућој непоузданој имуности.

(9) Ветеринарска организација узима узорке крви исто-
времено за све потребне анализе код појединих врста жи-
вотиња.

(10) Ветеринарска организација узима узорке крви и 
узорке урина у складу са планом узорковања Министар-
ства.

(11) Ветеринарске организације кроз ВИС РС извје-
штавају Министарство о спроведеним мјерама у складу са 
овим програмом.

(12) Ветеринарска инспекција податке добијене 
на основу овлашћења из овог програма употребљава у 
складу са прописима о ветеринарским евиденцијама и 
чува као пословну тајну, а за сваку употребу података у 
друге сврхе потребно је да се добије писмена сагласност 
Министарства.

(13) Резултате истраживања прописане овим програ-
мом референтнe и овлашћенe ветеринарскe лабораторијe 
шаљу ветеринарској инспекцији која је издала рјешење о 
року за извођење појединих радова и ветеринарској орга-
низацији која је узела узорке, а ветеринарске организације 
обавјештавају ветеринарску инспекцију да су примиле по-
зитивне резултате истраживања.

ГЛАВА XIV
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи 

Програм мјера здравствене заштите животиња у Републи-
ци Српској у 2020. години (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 45/20).

Члан 58.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-981/21 Предсједник
1. априла 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА
За издата увјерења о здравственом стању животиња ветеринарске организације дужне су да кроз ВИС РС доставе извјештај о издатим 

увјерењима о здравственом стању животиња и прикупљеним средствима, у складу са посебним прописима којим се уређује област изда-
вања увјерења о здравственом стању животиња.

Образац 1.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор за ветеринарство

Ветеринарски информациони 
систем Републике Српске

QR-код

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–965, факс: 051/338–886, е-mail: info@mps.vladars.net

Серијски број Увјерења Датум и вријеме 
штампе

НАДЛЕЖНА ВЕТЕРИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ИЗДАЈЕ УВЈЕРЕЊЕ
Назив вет. организације Општина
Адреса ЈИБ

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

Шифра имања ВИС РС ЈМБ/ЈИБ
Име/назив Презиме
Адреса Мјесто
Општина Број телефона
Географска ширина Географска дужина
Ред-
ни 
бр.

ИД ознака животиње Врста Пол Раса Датум рођења Напомена

1.
2.

Нарочити знаци на животињама (за рибе, пчеле и 
пужеве: подаци о амбалажи) или додатни подаци о 
животињама (претходна увјерења и сертификати: број, 
датум и од кога су издати)
НАПОМЕНА: Власник, односно држалац животиње 
изјављује да животиње нису лијечене, односно да живо-
тиње нису под каренцом, нити им је давана храна која 
садржи недозвољене супстанце.

Податке дао власник, односно држалац животиња

..........................................................................................................
(п о т п и с)

ПОДАЦИ ИЗ ВЕТЕРИНАРСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
(Попуњава лице овлашћено за издавање Увјерења на основу података из ВИС РС, односно евиденције регистроване 

ветеринарске организације)

Извршена вакци-
нација:

Датум и број потврде 
о вакцинацији:

Врста заразне болести: Име и ознака вакцине 
(серија):

Произвођач вакцине:

Извршено дијаг-
ностичко испити-

вање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Извршено дијаг-
ностичко испити-

вање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Извршено дијаг-
ностичко испити-

вање:

Датум и број налаза: Испитивање на болест: Резултат претраге: Назив лабораторије:

Подаци о лијечењу 
животиња на које 
се односи Увје-

рење:

На основу члана 77. став 11. Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/17), издаје се
УВЈЕРЕЊЕ

О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА
Ја, доле потписани и овлашћени ветеринар потврђујем да у мјесту поријекла наведених животиња у вријеме издавања овог увјерења 

није постојала, нити је била утврђена заразна болест коју могу пренијети животиње те врсте и због које је надлежни орган наредио забра-
ну или ограничење кретања животиња те врсте.

Изјављујем да је власник, односно држалац животиње упознат са садржајем овог увјерења и да је дао наведене податке о животињама 
и својим потписом то потврдио.

Ово увјерење важи пет дана од дана издавања, а за ројеве пчела три мјесеца од дана издавања, односно од дана продужетка важења и 
може се продужити само једном на период од три дана од дана истека првог периода важења.

Наплаћена накнада: број животиња...................... · ................... КМ +................. ПДВ (17%) КМ =.................. КМ 
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Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Печат 
Министарства
Суви жиг

.................................................................................................
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(обавезно уписати име и презиме штампаним словима
и ставити факсимил – печат)

НАПОМЕНА:
Свако фалсификовање увјерења кажњиво је по Кривичном зако-
нику Републике Српске!
Обавезно је попунити свако поље у овом обрасцу!
Увјерење се може издати само за једну врсту животиња (једно 
или више грла једног власника)!
Увјерење се не може издати уколико животиња није обиљежена 
(говеда, овце, козе, свиње, коњи, пси, мачке).

ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИ НАДЗОР
Ветеринарска инспекција општине/града и овлашћени ветеринари дужни су да за обављене послове ветеринарско-санитарног надзо-

ра у објектима за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског поријекла доставе извјештај о обављеним 
прегледима у складу са сљедећим обрасцима:

Образац 2.

ЕВИДЕНЦИЈА О ОБИМУ И СТРУКТУРИ КЛАЊА ЖИВОТИЊА
Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар: _______________
Обим и структура клања животиња за мјесец ________________ 20____. године
Назив објекта (кланице): _____________________________________________________

Врста закланих 
животиња

Број за-
кланих 

животиња

Маса живих животиња, 
бруто маса (kg)

Маса обрађеног и охла-
ђеног трупа, нето маса 

(kg) Радман
(%)

Сирове 
масноће 
укупно 

(kg)

Одбачени органи, дијело-
ви трупа и меса

укупно по грлу 
(просјечна) укупно по грлу 

(просјечна)
дијагноза, 
орган или 
дио трупа

количина

1
Коњи

(укупно)

2 Телад до 
150 kg

3 Јунад од 150 
kg до 450 kg

4 Јунад преко 
450 kg

5 Краве

6 Остала го-
веда

7 Говеда 
(укупно)

8 Јагњад

9 Остале овце

10 Овце (укуп-
но)

11
Козе

(укупно)

12 Прасад до 
25 kg

13 Свиње од 25 
kg до 80 kg

14 Свиње од 80 
kg до 125 kg

15 Свиње више 
од 125 kg

16 Свиње 
(укупно)

17 Товни пи-
лићи

18 Кокошке
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19 Кокошке 
(укупно)

20
Гуске

(укупно)

21
Ћурке

(укупно)

МЈЕСТО:

ДАТУМ:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

________________________
Име и презиме

Образац 3.

КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА
Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар: _______________
Количина произведених производа од меса за мјесец _____________ 20___. године
Назив објекта: ______________________________________________________________

Назив про-
извода

Охлађе-
но месо

Замрзну-
то месо

Уситње-
но месо

Кобасице Димље-
ни про-
изводи

Сухоме-
снати 

произво-
ди

Јела од 
меса Конзерве Сланина Мастифермен-

тисане барене куване свјеже

Количина
(kg)

 

МЈЕСТО:

ДАТУМ:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

________________________
Име и презиме

Образац 4.

КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЛИЈЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛИЈЕКА
Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар: _______________
Количина произведеног млијека и производа од млијека за мјесец ______20__. године
Назив објекта: ______________________________________________________________

Назив сиро-
вина/про-
извода

Сирово 
млијеко 
(улаз)

Конзумно млијеко Ферментисани про-
изводи од млијека

Павлака Сир Сладолед Млијеко у 
праху

Други про-
изводи од 
млијекапастери-

зовано
стерилизо-

вано јогурт кисело 
млијеко

Количина
(kg)

МЈЕСТО:

ДАТУМ:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

________________________
Име и презиме

Образац 5.

КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ JAJA
Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар: _________________
Количина произведених јаја ___________20__. године
Назив објекта: ________________________________________________________________

Назив производа Јаја за конзумирање Расплодна јаја Меланж
Количина (kg)

МЈЕСТО:

ДАТУМ:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

________________________
Име и презиме
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Образац 6.

КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕДА
Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар: _______________
Количина произведеног меда за мјесец ____________ 20____. године
Назив објекта: ______________________________________________________________

Назив производа
Сортни мед

Цвјетни мед Медљиковац 
(шумски мед)липов багремов друге сорте меда

Количина (kg)

МЈЕСТО:

ДАТУМ:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

________________________
Име и презиме

Образац 7.

КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ РИБЕ И ПРОИЗВОДА ОД РИБЕ
Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар: _______________
Количина произведене рибе и производа од рибе за мјесец _________ 20____. године
Назив објекта: ______________________________________________________________

Назив производа Жива риба Замрзнута риба Производи од рибе
Количина (kg)

МЈЕСТО:

ДАТУМ:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

________________________
Име и презиме

Образац 8.

КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ ПУЖЕВА И ПРОИЗВОДА ОД ПУЖЕВА
Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар: _______________
Количина произведене рибе и производа од рибе за мјесец _________ 20____. године
Назив објекта: ______________________________________________________________

Назив производа Живи пужеви у љуштури Месо пужа Производи од пужева
Количина (kg)

МЈЕСТО:

ДАТУМ:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

________________________
Име и презиме

Образац 9.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор за ветеринарство

Ветеринарски информациони систем 
Републике Српске

QR-код

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–965, факс: 051/338–886, е-mail: info@mps.vladars.net

ПОТВРДА О СПРОВЕДЕНИМ ОБАВЕЗНИМ МЈЕРАМА

Број Потврде Датум и вријеме 
штампе

Шифра документа
Подаци о имању на којем су спроведена дијагностичка испитивања / вакцинације

Шифра имања ВИС РС ЈМБГ/ЈИБ
Име/назив Презиме
Адреса Мјесто
Општина Број телефона
Географска ширина Географска дужина

Надлежна ветеринарска организација
Назив вет. организације Општина
Адреса Телефон
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Извршена вакцинација (болест): Датум: Врста 
жив.:

Укупан 
број жи-
вотиња на 
имању:

Број животиња на 
којима је мјера спро-

ведена:

Назив и ознака вакцине (серија):

Извршена вакцинација (болест): Датум: Врста 
жив.:

Укупан 
број жи-
вотиња на 
имању:

Број животиња на 
којима је мјера спро-

ведена:

Назив и ознака вакцине (серија):

Извршено дијагностичко испитивање 
(болест):

Датум: Врста 
жив.:

Укупан 
број жи-
вотиња на 
имању:

Број живо-
тиња на који-
ма је мјера 
спроведена:

Број (-) 
живо-
тиња

Број (+) 
живо-
тиња

Број и датум налаза:

Извршено дијагностичко испитивање 
(болест):

Датум: Врста 
жив.:

Укупан 
број жи-
вотиња на 
имању:

Број живо-
тиња на који-
ма је мјера 
спроведена:

Број (-) 
живо-
тиња

Број (+) 
живо-
тиња

Број и датум налаза:

Извршено дијагностичко испитивање 
(болест):

Датум: Врста 
жив.:

Укупан 
број жи-
вотиња на 
имању:

Број живо-
тиња на који-
ма је мјера 
спроведена:

Број (-) 
живо-
тиња

Број (+) 
живо-
тиња

Број и датум налаза:

Напомена:

У Прилогу ове потврде налазе се:
1. копије лабораторијских налаза,
2. ТБЦ списак са свим животињама на имању.

НАПОМЕНА: Свако фалсификовање Потврде 
кажњиво је по Кривичном законику Републике 
Српске!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној вете-
ринарској инспекцији.

Печат овлашћене 
ветеринарске 
организације

Својеручни потпис овлашћеног ветеринара
(обавезно уписати име и презиме штампаним словима и 

ставити факсимил – печат)

Образац 10.

Република 
Српска

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Ресор за ветеринарство

Ветеринарски 
информациони 

систем
Републике Српске

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, телефон: 051/338–965, факс: 051/338–886, e-mail: info@mps.vladars.net

ПО ТВ РДА

О ОБИЉЕЖАВАЊУ ЖИВОТИЊА
Шифра документа Датум и вријеме штампе
Подаци о имању
Шифра имања АОЖ ЈМБГ/ЈИБ
Име/назив Презиме
Адреса Мјесто
Општина Број телефона
Географска ширина Географска дужина

Надлежна ветеринарска организација
Назив вет. организације Општина
Адреса Телефон

Подаци о обиљежавању животиња
Ушне маркице у интер-
валу ДА НЕ Интервал од до

Пол грла у интервалу М Ж М/Ж Старост грла у интервалу
Ред 
бр. ИД ознака животиње Врста Пол Раса Датум рођења Датум 

обиљежавања Напомена

1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10

М. П.

Име и презиме власника, односно 
држаоца животиње/животиња и 

својеручни потпис

НАПОМЕНА: Свако фалсификовање Потврде 
кажњиво је по Кривичном законику 

Републике Српске!
Сваку злоупотребу пријавити надлежној 

ветеринарској инспекцији.

Својеручни потпис овлашћеног ветеринара 
(обавезно уписати име и презиме штампаним 

словима и ставити факсимил – печат)

592
На основу члана 63. став 8. Закона о средњем образова-

њу и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 41/18, 35/20 и 92/20) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), министар просвјете и културе, 7. априла 2021. 
године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О ПЛАНУ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД 

СРЕДЊИХ ШКОЛА

Члан 1.
Овим правилником прописује се План уписа учени-

ка у прве разреде у јавним средњим школама у школској 
2021/2022. години (у даљем тексту: План уписа).

Члан 2.
Планом уписа утврђује се број:
1) ученика,
2) одјељења,
3) смјерова у гимназијама,
4) струка и занимања у стручним техничким школама,
5) струка и занимања у стручним школама,
6) струка и занимања у школама за ученике са посеб-

ним образовним потребама,
7) одсјека у умјетничким школама,
8) занимања у вјерској школи. 

Члан 3.
 План уписа у гимназијама садржи:
1) број одјељења по смјеровима,
2) број ученика по одјељењима планиран за упис у једи-

ници локалне самоуправе.

Члан 4.
План уписа у стручним техничким школама и стручним 

школама садржи:
1) број струка,
2) број занимања,
3) број одјељења по струкама, 
4) број одјељења по занимањима,

5) број ученика по одјељењима планиран за упис у једи-
ници локалне самоуправе.

Члан 5.
План уписа у умјетничким школама садржи:
1) број одсјека,
2) број одјељења по одсјецима,
3) број ученика по одјељењима планиран за упис у једи-

ници локалне самоуправе. 

Члан 6.
План уписа у школама за ученике са посебним образов-

ним потребама садржи:
1) број струка,
2) број занимања,
3) број одјељења по струкама,
4) број одјељења по занимањима,
5) број ученика по одјељењима планиран за упис у једи-

ници локалне самоуправе.

Члан 7.
План уписа у вјерској школи садржи:
1) број одјељења,
2) број ученика планиран за упис.

Члан 8.
У изузетним случајевима, ако се приликом пријављи-

вања кандидата за упис у први разред средњих школа 
пријави већи број заинтересованих од броја који је предви-
ђен Планом уписа, школа може, уз сагласност министра 
просвјете и културе, повећати број ученика у одјељењу или 
број одјељења, у складу са Законом о средњем образовању 
и васпитању.

Члан 9.
План уписа приказан је у табелама које се налазе у При-

логу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.05/020-940/21
7. априла 2021. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

План уписа 
2021/2022. године

Редни  
бр. НАЗИВ СТРУКЕ Редни 

бр. ЗАНИМАЊЕ Степен Број 
ученика

Број 
одјељења

1
Бања Лука
ЈУ Гимназија
Бања Лука, Змај Јовина 13

1 Гимназија

1 Општи смјер IV 96 4
2 Друштвено-језички смјер IV 96 4
3 Природно-математички смјер IV 24 1
4 Рачунарско-информатички смјер IV 48 2

УКУПНО 264 11




