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у складу са законима који регулишу облигационе односе и 
јавне набавке.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.09/020-575/20
20. фебруарa 2020. године Mинистар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

985
На основу члана 58. став 8. Закона о ветеринарству у Ре-

публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 75/17) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ 

ШТЕТЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и неопход-

на документација за остваривање права на накнаду штете 
власницима животиња, производа животињског поријекла, 
хране животињског поријекла, хране за животиње и пра-
тећих предмета након спровођења мјера искорјењивања за-
разних болести чије сузбијање је од интереса за Републику 
Српску, нарочито зооноза, односно болести које се са живо-
тиња преносe на људе.

Члан 2.
Извори средстава за финансирање и спровођење вете-

ринарских мјера у складу са Законом о ветеринарству у Ре-
публици Српској су: 

1) средства прикупљенa на основу накнада за ветери-
нарско-санитарне прегледе и контролу:

1. животиња за клање и преглед меса након клања, 
2. животних намирница на мјесту производње и ускла-

диштења до њиховог стављања у промет, 
3. животињских производа, који се врше на тржницама 

и пијацама прије стављања у промет, 
4. пошиљки животиња, животињских производа, живо-

тињских сировина и нуспроизвода животињског поријекла 
који се отпремају превозним средствима изван подручја 
града, односно општине, при утовару и истовару; 

2) средства прикупљенa на основу издавања увјерења о 
здравственом стању животиња;

3) личнa средства фармера, у складу са прописима о 
обиљежавању и кретању.

Члан 3.
(1) Министарство пољопривреде, шумарства и во-

допривреде (у даљем тексту: Министарство) обезбјеђује 
власнику животиња накнаду штете за животиње које су 
убијене у дијагностичке сврхе, животиње које су угинуле 
непосредно прије пријаве и током трајања заразне боле-
сти, животиње које су убијене са циљем сузбијања заразне 
болести, односно које су нешкодљиво уклоњене (убијене 
или заклане) приликом реализације мјера на сузбијању за-
разних болести, нарочито опасних заразних болести и зоо-
ноза, у случајевима ако: 

1) власник одмах пријави постојање заразне болести 
или постојање сумње на заразну болест, 

2) је правовремено обављено обавезно превентивно 
вакцинисање у свим одговарајућим периодима, обавезна 
дијагностичка и друга потребна испитивања животиња,

3) су животиње обиљежене у складу са прописима, 
4) је власник примијенио све прописане и наређене мје-

ре за спречавање и сузбијање болести,

5) је угинуће животиње наступило као посљедица за-
разне болести,

6) је угинуће или клање животиње посљедица мјера 
које је одредио ветеринарски инспектор,

7) до појаве болести није дошло приликом увоза жи-
вотиња, производа животињског поријекла, хране живо-
тињског поријекла, хране за животиње или за вријеме спро-
вођења поступка царињења животиња у међународном 
промету (током трајања карантина након уласка у земљу),

8) се болест појавила током увођења нових животиња 
у стадо, а које су имале прописану пратећу документацију 
(увјерење о здравственом стању животиње). 

 (2) Ветеринарски инспектор подноси Министарству 
захтјев за формирање комисије за процјену штете, уз који 
доставља позитиван налаз и записник којим на имању 
утврђује испуњеност услова за остваривање права на нак-
наду штете у складу са ставом 1. овог члана.

(3) Министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: министар) именује комисију из става 2. 
овог члана, која присуствује спровођењу обавезних мјера и 
врши утврђивање висине настале штете за мјеру из става 
1. овог члана.

(4) Ветеринарски инспектор који подноси Министар-
ству захтјев за формирање комисије за утврђивање висине 
настале штете уједно је и предсједник комисије. 

(5) Члановима комисије не исплаћује се накнада за рад 
у комисији.

(6) Висина накнаде штете утврђује се на основу тржи-
шне вриједности коју би убијена, заклана или угинула 
животиња или оштећени или уништени производи живо-
тињског поријекла, храна животињског поријекла, храна 
за животиње, пратећи предмети, објекти и опрема има-
ли у тренутку убијања, клања, угинућа, оштећења или 
уништења у Републици Српској.

(7) Комисија је дужна да обезбиједи фото-документа-
цију (прије и послије спроведене мјере) или потврду од 
клаоничара уколико је грло упућено на клање са износом 
који је власник остварио од клаоничара.

(8) Комисија је дужна да сачини записник о утврђеној 
висини штете и да један примјерак овог записника са до-
кументацијом из става 7. овог члана достави одмах Ми-
нистарству, а један примјерак власнику животиња, односно 
власнику оштећених или уништених предмета.

(9) Накнаду из става 1. овог члана може да оствари 
власник животиње који Министарству поднесе захтјев на 
Обрасцу 1, који се налази у Прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио, уз који прилаже: 

1) записник комисије о утврђеној висини штете, уз 
образложење и доказ о начину утврђивања тржишне 
вриједности за насталу штету,

2) фото-документацију уколико је ријеч о угинућу или 
еутаназији (прије и послије спроведене мјере),

3) потврду од кланичара уколико је грло упућено на 
санитарно клање са унесеним износом који је власник 
остварио од кланичара, а за који износ се умањује накнада 
Министарства,

4) рјешење ветеринарског инспектора,
5) лабораторијски налаз,
6) копију картице жиро рачуна,
7) изјаву да ова накнада није финансирана из других 

извора.
(10) Захтјев за исплату средстава из става 1. овог члана 

подноси се најкасније 30 дана од дана уручивања записни-
ка о утврђивању висине штете.

(11) Након обраде захтјева и провјере достављене доку-
ментације, министар након 15. децембра текуће године до-
носи рјешење о испуњености услова за исплату средстава 
за накнаду штете.

(12) Износ средстава који се исплаћује за накнаду из 
става 1. овог члана утврђује се након обраде свих доста-
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вљених захтјева према процентуалном учешћу од износа 
одобрених захтјева у укупним расположивим средствима и 
исплаћује се једном годишње.

Члан 4.
(1) Министарство обезбјеђује средства за производе 

животињског поријекла, храну животињског поријекла и 
храну за животиње одузету и уништену приликом спро-
вођења мјера искорјењивања заразних болести чије сузби-
јање је од интереса за Републику Српску, нарочито зооноза, 
односно болести које се са животиња преносе на људе.

(2) Утврђивање вриједности производа животињског 
поријекла, хране животињског поријекла, хране за живо-
тиње, пратећих предмета, објеката и опреме врши комисија 
из члана 3. став 2. овог правилника.

(3) Накнаду из става 1. овог члана може да оствари вла-
сник који Министарству поднесе захтјев на Обрасцу 2, који 
се налази у Прилогу овог правилника и чини његов састав-
ни дио, уз који прилаже:

1) записник комисије о утврђеној висини штете,
2) фото-документацију, 
3) рјешење ветеринарског инспектора о уништавању,
4) изјаву да ова накнада није финансирана из других 

извора.
(4) Захтјев за исплату средстава из става 1. овог члана 

подноси се најкасније 30 дана од дана уручивања записни-
ка о утврђивању висине штете.

(5) Након обраде захтјева и провјере достављене доку-
ментације, министар након 15. децембра текуће године до-
носи рјешење о испуњености услова за исплату средстава 
за накнаду штете.

(6) Износ средстава који се исплаћује за накнаду из ста-
ва 1. овог члана утврђује се након обраде свих достављених 
захтјева према процентуалном учешћу од износа одобре-
них захтјева у укупним расположивим средствима и испла-
ћује се једном годишње.

Члан 5.
(1) Министарство обезбјеђује средства за пратеће пред-

мете који не могу да се деконтаминирају, објекте, опрему и 
пратеће предмете оштећене или уништене приликом спро-
вођења мјера искорјењивања заразних болести чије сузби-
јање је од интереса за Републику Српску, односно санацију 
жаришта након нешкодљивог уништавања заражених жи-
вотиња које се спроводи по рјешењу ветеринарског инспек-
тора, а које се исплаћује извршиоцима мјера (ветеринарске 

организације) у сљедећим износима: вађење крви до 7 КМ, 
еутаназија до 11 КМ по грлу, Т-61 препарат до 1,50 КМ по 1 
ml утрошеног препарата, дезинфекција заражених објеката, 
дворишта и јама гробница до 0,50 КМ по 1 m², дезинфек-
ција превозних средстава до 10 КМ по превозном средству. 

(2) У цијену коју плаћа Министарство по еутаназира-
ном грлу урачунати су трошкови рада, изласка ветеринара 
на терен и потрошни материјал (лична заштитна опрема).

(3) Средства за мјере из става 1. овог члана остварују 
се на основу захтјева који се попуњава на Обрасцу 3. из 
Прилога овог правилника, а који Министарству подноси 
извршилац мјера и уз захтјев прилаже и:

1) потврду о спроведеним мјерама санације жаришта са 
спецификацијом трошкова за спроведене мјере, потписану 
и овјерену од ветеринарске организације и ветеринарског 
инспектора,

2) рјешење ветеринарског инспектора,
3) изјаву да та накнада није финансирана из других 

извора.
(4) Захтјев за исплату средстава из става 1. овог члана 

подноси се најкасније 30 дана од спровођења мјере. 
(5) Након обраде захтјева и провјере достављене доку-

ментације, министар доноси рјешење о испуњености усло-
ва за исплату средстава за намјене из овог члана, која се 
исплаћује једном годишње.

Члан 6.
(1) Захтјеви који су запримљени до ступања на снагу 

овог правилника обрађују се у складу са Правилником о 
условима за остваривање права на накнаду штете (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 14/18).

(2) Захтјеви за исплату средстава из овог правилника 
који се заприме након 15. децембра текуће године обрађују 
се у наредној години.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима за остваривање права на накнаду 
штете (“Службени гласник Републике Српске”, број 14/18).

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-325/20
20. маја 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ

Република 
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Образац 1.

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886, 
e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун
Назив банке:
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На основу члана 3. Правилника о условима за остваривање права на накнаду штете (“Службени гласник Републике Српске”, број 

____/____), подносим
ЗАХТЈЕВ

 ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста штете Износ Мјесец/година у којем је спроведена 
мјера

Накнада штете 20___. 
Уз овај захтјев доставља се (заокружити):
1. записник комисије о утврђеној висини штете, уз образложење и доказ о начину утврђивања тржишне вриједности за насталу штету,
2. фото-документација, уколико се ради о еутаназији,
3. потврда од клаоничара, уколико је грло упућено на санитарно клање са унесеним износом који је власник остварио од клаоничара, 

а за који износ се умањује накнада од Министарства,
4. рјешење ветеринарског инспектора,
5. лабораторијски налаз. 
Напомена: ..................................................................................................................................................
Молимо вас да средства исплатите на наш жиро рачун, који је наведен уз нашу адресу.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагла-
сан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена 
средства ненамјенски утрошена или да је штета финансирана из других извора.

Датум:

Мјесто:
Печат

Потпис подносиоца Захтјева

Република 
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Образац 2. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886,
e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун
Назив банке:

На основу члана 4. Правилникa о условима за остваривање права на накнаду штете (“Службени гласник Републике Српске”, број 
____/____ ), подносим

ЗАХТЈЕВ
ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Назив спроведене мјере Врста штете Износ Мјесец/година у којем је 
спроведена мјера

Накнада штете за производе животињског поријекла, 
храну животињског поријекла, храну за животиње и 

пратеће предмете
20___. 

Уз овај захтјев доставља се (заокружити):
1. записник комисије о утврђеној висини штете,
2. фото-документација, 
3. рјешење ветеринарског инспектора о уништавању.

Напомена: ..................................................................................................................................................

Молимо вас да средства исплатите на наш жиро рачун, који је наведен уз нашу адресу.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагла-
сан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена 
средства ненамјенски утрошена или да је штета финансирана из других извора.

Датум:

Мјесто:
Печат

Потпис подносиоца Захтјева
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Република 
Српска

Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Образац 3. 

Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука, тел.: 051/338-415, факс: 051/338-886,
e-mail: mps@mps.vladars.net

Име и презиме:
ЈМБ:
Назив правног лица:
Адреса:
Телефон:
Факс: E-mail:
ЈИБ
Жиро 
рачун
Назив банке:

На основу члана 5. Правилникa о условима за остваривање права на накнаду штете (“Службени гласник Републике Српске”, број 
__/__), подносим

ЗАХТЈЕВ
ЗА ИСПЛАТУ СРЕДСТАВА

Средства намијењена за: Износ Мјесец/година у којем је спроведена ак-
тивност 

Санација терена 20___.

Уз овај захтјев доставља се (заокружити):
1. потврда о спроведеним мјерама санације жаришта са спецификацијом трошкова за спроведене мјере,
2. рјешење ветеринарског инспектора.

Напомена: ..................................................................................................................................................

Молимо вас да средства исплатите на жиро рачун наведен уз адресу.

ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу 

приступ радницима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде приликом њихове контроле испуњености Захтјева. Сагла-
сан сам да вратим добијена средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, да су добијена 
средства ненамјенски утрошена или да је иста активност финансирана из других извора.

Датум:

Мјесто:
Печат

Потпис подносиоца Захтјева

986
На основу члана 29. став 5. Закона о храни (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и члана 76. став 2. 

Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 115/18), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВОЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ОБЈЕКАТА КОЈИ ПОСЛУЈУ  ХРАНОМ

Члан 1.
У Правилнику о вођењу Централног регистра објеката који послују храном (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 78/17) у члану 3. у ставу 2. Образац 1. замјењује се новим Обрасцем 1, који се налази у Прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио.

У ставу 3. тачка 2) мијења се и гласи:
“2) технолошки пројекaт за објекте у којима се обавља производња и/или прерада хране осим објеката у којима про-

изводњу и/или прераду обављају субјекти који имају мали обим производње, у складу са прописом о условима одступања 
за субјекте који имају мали обим производње,”.

Члан 2.
У члану 7. у ставу 1. послије ријечи: “настанка промјене” додају се ријечи: “на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу 

овог правилника”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-1510/20
21. маја 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.




