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Члан 10.

У члану 38. у ставу 1. ријечи: “начелник Одјељења” замјењују 
се ријечима: “руководилац Одсјека”, у ставу 2. ријечи: “начелнику 
Одјељења” замјењују се ријечима: “руководиоцу Одсјека”.

Члан 11.
У дијелу Правилника који се односи на Организациони дија-

грам додаје се нова организациона јединица - Одсјек за финансиј-
ске послове у саставу Одјељења за правне, финансијске и опште 
послове.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 30-020-3-114/22
31. марта 2022. године Директор,
Бањалука Горан Раковић, с.р .

972
На основу члана 80. став 3. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18 
и 111/21 и 15/22), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА РАД САБИРНОГ ЦЕНТРА, 

СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ И ДОГОНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се ветеринарско-здрав-

ствени услови које у погледу изградње или реконструкције 
обавезно испуњавају сабирни центар, сточна пијаца и догон.

Члан 2.
Поједини појмови употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) сабирни центар је објекат, односно имање са живо-

тињама (у даљем тексту: имање) у коме се прикупљају ко-
питари, говеда, овце, козе и свиње из различитих имања и 
узгоја ради формирања пошиљке намијењене за даље ста-
вљање у промет,

2) сточна пијаца је објекат, односно имање гдје се жи-
вотиње из различитих имања сакупљају и излажу ради про-
даје,

3) догон је објекат, односно имање гдје се животиње из 
различитих имања продају без задржавања.

Члан 3.
(1) Продаја животиња врши се у сабирним центрима, 

сточним пијацама и догонима који су регистровани и одо-
брени у складу са Законом о ветеринарству.

(2) Сабирни центар може да се одобри за поједину 
врсту животиња (копитари, говеда, овце, козе, свиње).

(3) Није дозвољена организована продаја животиња 
изван регистрованих и одобрених објеката у складу са За-
коном о ветеринарству.

(4) Објекти у којима се одржавају сточне пијаце, сабир-
ни центри и догони обавезно су физички довољно удаље-
ни од насеља и других сточарских објеката, карантинских 
објеката, кафилерија и јама гробница.

(5) Објекти из става 4. овог члана обавезно су изграђени 
на компактном и оцједитом земљишту и нису удаљени од 
главног пута.

Члан 4.
(1) Захтјев за регистрацију сабирног центра, сточне 

пијаце и догона подноси правно лице или предузетник 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство).

(2) Уз Захтјев из става 1. овог члана доставља се сље-
дећа документација:

1) рјешење о регистрацији правног лица или преду-
зетника,

2) употребна дозвола за објекат,
3) уговор о закупу пословног простора, ако је простор 

под закупом,
4) уговор са надлежном ветеринарском организацијом 

овлашћеном за обављање послова дезинфекције,
5) доказ о уплаћеним таксама.
(3) По пријему Захтјева за регистрацију сабирног 

центра, сточне пијаце и догона министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) 
рјешењем именује комисију за преглед објекта, коју чине 
најмање три дипломирана ветеринара или доктора ветери-
нарске медицине, а за предсједника комисије именује се 
лице запослено у Министарству.

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

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

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

(7) Комисија подноси записник са стручним мишљењем 
Министарству, на основу којег министар доноси рјешење о 
испуњености услова за рад и додјељује ветеринарски кон-
тролни број.

(8) Захтјев за регистрацију сабирних центара, сточних 
пијаца и догона налази се у Прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио.

Члан 5.
(1) Сабирни центар обавезно испуњава сљедеће услове:
1) ограђен је оградом која онемогућава неконтролисани 

приступ људима и животињама, висине најмање 1,8 m, са 
једним улазом и једним контролисаним излазом на којима 
се води евиденција о уласку и изласку животиња и прево-
зних средстава, као и са дезинфекционом баријером на ула-
зу и излазу,

2) има наткривене рампе за утовар и истовар животиња,
3) да животиње у току боравка у сабирном центру буду 

заштићене од неповољних временских услова,
4) има одвојен простор за угинуле животиње, као и про-

стор за изолацију повријеђених и болесних животиња,
5) посједује простор за преглед животиња,
6) има опремљену просторију за надлежног ветеринара 

са обезбијеђеним приступом Ветеринарском информацио-
ном систему Републике Српске (у даљем тексту: ВИС РС),

7) има обезбијеђено напајање водом животиња, од-
носно појилиште,

8) има приступ питкој води са прибором за прање и де-
зинфекцију руку за лица која раде у сабирном центру,

9) има простор за дезинфекцију превозних средста-
ва, која се врши у складу са посебним прописом којим 
се уређује начин дезинфекције превозних средстава који-
ма се превозе пошиљке животиња, производи, сировине 
и нуспроизводи животињског поријекла, као и опрему за 
чишћење и дезинфекцију,

10) има систем за отпадне воде у складу са прописима 
којим се уређује ова област.

(2) Ако животиње бораве у сабирном центру дуже од 
осам часова, поред услова из става 1. овога члана, сабирни 
центар обавезно испуњава и сљедеће услове:

1) има објекте за различите врсте и категорије живо-
тиња које у њему бораве у складу са посебним прописима 
којим се уређују ветеринарско-здравствени услови објеката 
за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића, те 
у складу са посебним прописима којим се уређује заштита 
и добробит животиња, а у погледу простора за животиње, 
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просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају 
и стављају у промет животиње у производне сврхе,

2) има одвојене просторије за храну за животиње, за 
простирку и измет, у складу са посебним прописима.

(3) Сабирни центар прије доласка и послије одласка 
животиња треба да буде очишћен и дезинфикован од на-
длежне ветеринарске организације која има одобрење за 
обављање послова дезинфекције, дезинсекције, дератиза-
ције и дезодоризације.

(4) Приликом доласка животиња у сабирни центар, као 
и у току 24 часа прије одласка из сабирног центра, надле-
жни ветеринар врши клинички преглед животиње.

(5) Ако животиње показују клиничке знакове болести 
или се разболе у сабирном центру, физички се одвајају од 
здравих животиња у простор за изолацију и обезбјеђује им 
се помоћ и заштита здравља у складу са прописима којим 
се уређује ова област.

(6) За све животиње које се у истој пошиљци отпремају 
из сабирног центра ветеринарски инспектор издаје доку-
ментацију у складу са прописима којима се уређује ова 
област.

(7) Овлашћена ветеринарска организација обавјештава 
се најмање један радни дан прије планираног окупљања 
животиња у сабирном центру од стране лица које управља 
регистрованим сабирним центром.

Члан 6.
(1) Сточна пијаца обавезно испуњава сљедеће услове:
1) ограђена je оградом која онемогућава неконтроли-

сани приступ људима и животињама, висине најмање 1,8 
m, са једним улазом и једним контролисаним излазом на 
којима се води евиденција о уласку и изласку животиња и 
превозних средстава, као и са дезинфекционом баријером 
на улазу и излазу,

2) величина простора на коме се одржавају сточне пија-
це одређује се према обиму промета животиња, водећи ра-
чуна о томе да просјечна површина по грлу крупних жи-
вотиња износи 2 m2, по телету 1,20 m2, по овци, односно 
свињи тежине преко 50 kg 1 m2 и по јагњету, односно пра-
сету 0,50 m2,

3) има наткривене рампе за утовар и истовар животиња,
4) посједује посебно обиљежене просторе за различите 

врсте и категорије животиња, који су довољно пространи и 
који се могу лако чистити и дезинфиковати,

5) има опремљену просторију за надлежног ветеринара 
са обезбијеђеним приступом ВИС РС,

6) има приступ питкој води за напајање, с прибором за 
прање и дезинфекцију руку,

7) има простор за дезинфекцију превозних средста-
ва, која се врши у складу са посебним прописом којим 
се уређује начин дезинфекције превозних средстава који-
ма се превозе пошиљке животиња, производи, сировине 
и нуспроизводи животињског поријекла, као и опрему за 
чишћење и дезинфекцију,

8) има одвојени простор за угинуле животиње и изола-
цију повријеђених животиња,

9) има довољан број кавеза за смјештај појединих врста 
ситних животиња са уређајима за храњење и напајање,

10) посједује минимум једну вагу (избаждарена сточна 
вага).

(2) Сточна пијаца прије доласка и послије одласка жи-
вотиња треба да буде очишћена и дезинфикована од надле-
жне ветеринарске организације која има одобрење за оба-
вљање послова дезинфекције, дезинсекције, дератизације 
и дезодоризације.

(3) Прије уласка на сточну пијацу надлежни ветеринар 
обавља преглед документације која прати животиње у про-
мету у складу са прописима којима се уређује ова област.

(4) Животиња на сточној пијаци може да борави најду-
же осам часова.

(5) Овлашћена ветеринарска организација обавјештава 
се најмање један радни дан прије планираног окупљања 
животиња на сточној пијаци од стране лица које управља 
регистрованом сточном пијацом.

Члан 7.
(1) Догон обавезно испуњава сљедеће услове:
1) обавезно je ограђен оградом која онемогућава некон-

тролисани приступ људи и животиња, висине најмање 1,8 
m, са једним улазом и једним контролисаним излазом на 
којима се води евиденција о уласку и изласку животиња и 
превозних средстава, као и са дезинфекционом баријером 
на улазу и излазу,

2) има наткривене рампе за утовар и истовар животиња,
3) има опремљену просторију за надлежног ветеринара 

са обезбијеђеним приступом ВИС РС,
4) подови и зидови су изграђени од материјала који се 

лако чисти, пере и дезинфикује,
5) има посебно обиљежене просторе за различите врсте 

и категорије животиња,
6) има приступ питкој води за напајање, са прибором за 

прање и дезинфекцију руку.
(2) Догон прије доласка и послије одласка животиња 

треба да буде очишћен и дезинфикован од надлежне ве-
теринарске организације која има одобрење за обављање 
послова дезинфекције, дезинсекције, дератизације и дезо-
доризације.

(3) Прије уласка на догон надлежни ветеринар обавља 
преглед документације која прати животиње у промету у 
складу са прописима којим се уређује ова област.

(4) Овлашћена ветеринарска организација обавјештава 
се најмање један радни дан прије планираног окупљања 
животиња у догону од стране лица које управља регистро-
ваним догоном.

Члан 8.
(1) Код истовара животиња, односно смјештаја у са-

бирном центру, сточној пијаци, догону и при утовару, са 
животињама се поступа на начин да се избјегне њихова не-
потребна патња у складу са посебним прописима којим се 
уређује заштита и добробит животиња.

(2) Лице које управља регистрованим сабирним цен-
тром, сточном пијацом или догоном дужно је обезбиједити 
услове за животиње тако да не дођу у додир са животиња-
ма поријеклом са имања непознатог здравственог статуса у 
складу са прописима којима се уређује ова област.

(3) Угинуле животиње обавезно се уклањају у што краћем 
року у складу са прописима којим се уређује ова област.

(4) Животиње се обавезно превозе у превозним сред-
ствима која испуњавају услове у складу са Законом о ве-
теринарству и са посебним прописима којим се уређује 
заштита и добробит животиња.

Члан 9.
Правна лица која су до дана ступања на снагу овог пра-

вилника била регистрована за рад као сточна пијаца, сабир-
ни центар или догон дужна су да ускладе своје пословање 
са одредбама овог правилника најкасније у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важe 

одредбе Правилника о уређењу сточних пијаца, вашара, 
сајмова, изложби и догона (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 21/95) у дијелу који се односи на сточне пија-
це и догоне.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-143/22
12. маја 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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ЗАХТЈЕВ
ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ САБИРНИХ ЦЕНТАРА, СТОЧНИХ ПИЈАЦА И ДОГОНА

□ сабирни центар
□ сточна пијаца
□ догон
(означити)

Подаци о лицу које управља сабирним центром, сточном пијацом и догоном
Име и презиме / пословно име подносиоца Захтјева
Адреса/сједиште подносиоца Захтјева
Адреса сабирног центра, сточне пијаце и догона (ако се 
разликује од адресе подносиоца Захтјева) град/општина, 
мјесто, поштански број, улица и број
Назив објекта
Површина сабирног центра, сточне пијаце и догона
Уговор са ветеринарском организацијом која је овлашћена 
за обављање послова ДДДД
Врста животиња која се прометује 
Број телефона, имејл-адреса

Датум: _________________    М. П.      Директор
                  ___________________
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На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 25/09) и члана 76. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 
111/21 и 15/22), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ 
КАРАНТИНСКИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У 

РЕГИСТРОВАНИМ РАСАДНИЦИМА У РЕПУБЛИЦИ 
СРПСКОЈ У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спро-

вођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин 
обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин кон-
троле спровођења мјера посебног надзора над присуством 
карантински штетних организама у регистрованим расад-
ницима у Републици Српској у 2022. години.

Члан 2.
(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, од-

носно одсуства карантински штетних организама на матич-
ним стаблима у регистрованим расадницима и изолацио-
ном појасу у Републици Српској.

(2) Циљ посебног надзора је и испуњавање фитосани-
тарних услова за производњу, премјештање, промет и извоз 
садног материјала воћака.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције карантинских штет-

них организама спроводи се при увозу и на цијелој терито-
рији Републике Српске.

(2) Посебан надзор и мјере надзора спроводе Репу-
бличка управа за инспекцијске послове Републике Српске 
(у даљем тексту: Инспекторат) и институције које имају 
овлашћење Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде (у даљем тексту: Министарство) за спровођење 
послова од јавног интереса у области дијагностике штет-
них организама и заштите здравља биља (у даљем тексту: 
овлашћене институције).

(3) Лабораторијска тестирања достављених узорака, 
израду извјештаја и резултата тестирања врше овлашћене 
институције.

(4) Овлашћена институција припрема информационе 
летке са стручним савјетима о начинима спречавања ши-
рења и могућим мјерама контроле патогена и вектора.

(5) Програм посебног надзора подразумијева монито-
ринг који се спроводи над присуством штетних организама 
(у даљем тексту: мониторинг).

(6) Увозне пошиљке које су обухваћене мониторингом 
не задржавају се на граничном прелазу, те за њих фитоса-
нитарни инспектор издаје рјешење о забрани промета до 
добијања резултата лабораторијских анализа.

(7) У случају детекције карантинског штетног органи-
зма, Инспекторат предузима све неопходне радње у складу 
са прописима којима је регулисана ова област.

Члан 4.
(1) Визуелни прегледи, узорковање и лабораторијска 

тестирања узорака врше се на присуство сљедећих каран-
тински штетних организама:

1) Plum pox virus – PPV,
2) ‘Candidatus Phytoplasma mali’ (Apple proliferation – AP),
3) ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ (Pear Decline – PD).
(2) Биљке домаћини карантински штетног организма Plum 

pox virus – PPV из рода Prunus са највећим економским значајем 
су: шљива (Prunus domestica L.), кајсија (Prunus armeniaca L.), 
бресква (Prunus persica (Linnaeus) Batsch), нектарина (Prunus 
persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) C. K. Schneid.), 
трешња (Prunus avium L.) и вишња (Prunus cerasus L.).

(3) Главна биљка домаћин карантински штетног орга-
низма ‘Candidatus Phytoplasma mali’ (Apple proliferation – 
AP) јесте јабука (Malus x domestica), а поред јабуке, биљке 
домаћини су: лијеска (Corylus avellana L.), јасен (Fraxinus 
excelsior L.), шипак (Rosa canina L.), кошћела (Celtis 
australis L.), глог (Crataegus monogyna L.), храст (Quercus 
robur L., Quercus rubra L.), граб (Carpinus betulus L.) и попо-
нац (Convolvulus arvensis L.).

(4) Главна биљка домаћин карантински штетног ор-
ганизма ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ (Pear Decline – PD) 
јесте крушка (Pyrus communis L.).

(5) Одабир локација врши се на основу биологије циља-
них штетних организама, климатских услова за њихов ра-
звој, географске дистрибуције регистрованих расадника и 
фенологије и заступљености биљака домаћина.

Члан 5.
Преглед броја узорака по воћним врстама за матична 

стабала и граничних прелаза приказан је у табелама 1. и 




