
Члан 30.

Од сту па ња од од ре да ба на ве де них у чл. 5. до 15. овог
пра вил ни ка мо гу ћа су под усло вом да та од сту па ња не ути -
чу на оства ри ва ње ци ље ва про пи са них овим пра вил ни ком
у слу ча је ви ма као што су:

а) раз вој ко дек са до бре прак се, 

б) ис ку ство сте че но спро во ђе њем си сте ма за сно ва ног
на HACCP-у у скла ду са чла ном 15. овог пра вил ни ка, 

в) тех но ло шки раз вој, 

г) на уч ни са вје ти, по себ но но ве оцје не ри зи ка, 

д) од ре ђи ва ње ци ље ва здрав стве не ис прав но сти хра не
за жи во ти ње и

ђ) раз вој за хтје ва ко ји се од но се на по себ не по сло ве.

Члан 31.

(1) Ако је од ре ђе на хра на за жи во ти ње, укљу чу ју ћи
хра ну за жи во ти ње ко је се не ко ри сте за про из вод њу хра -
не, опа сна за људ ско здра вље или за здра вље жи во ти ња
или за око ли ну, на ла же се:

а) ус по ста вља ње си сте ма бр зог уз бу њи ва ња као мре же
за из вје шта ва ње о ди рект ном или ин ди рект ном ри зи ку за
здра вље љу ди на ста лом од хра не за жи во ти ње и у ње му
уче ству ју Ми ни стар ство, ве те ри нар ска ин спек ци ја, ли ца
овла шће на за оба вља ње слу жбе не кон тро ле, овла шће не ла -
бо ра то ри је и

б) ко ор ди на ци ја ра дом уче сни ка си сте ма бр зог уз бу њи -
ва ња ко ја пред ста вља кон такт ну тач ку пре ма Кан це ла ри ји.

(2) Ка да Ми ни стар ство утвр ди да хра на за жи во ти ње
мо же пред ста вља ти озби љан ри зик за здра вље љу ди, здра -
вље жи во ти ња или око ли ну, те да тај ри зик не мо же на за -
до во ља ва ју ћи на чин би ти укло њен, Ми ни стар ство мо же
на ре ди ти, за ви сно од те жи не си ту а ци је, јед ну или ви ше
мје ра из ста ва 4. овог чла на.

(3) Ли ца овла шће на за оба вља ње слу жбе не кон тро ле,
ве те ри нар ска ин спек ци ја и овла шће не ла бо ра то ри је ду жни
су у окви ру сво јих над ле жно сти оба ви је сти ти Ми ни стар -
ство о по ја ви ри зи ка.

(4) Ако је хра на за жи во ти ње до ма ћег по ри је кла уз про -
цје ну ри зи ка озбиљ но сти, мје ре мо гу би ти сље де ће:

а) при вре ме на или трај на за бра на ста вља ња на тр жи -
ште или упо тре бе хра не за жи во ти ње, 

б) од ре ђи ва ње по себ них усло ва за на ве де ну хра ну за
жи во ти ње и

в) дру ге од го ва ра ју ће при вре ме не мје ре.

(5) Ако је хра на за жи во ти ње по ри је клом из уво за, мје -
ре про пи су је Кан це ла ри ја.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 32.

(1) Објек ти у ко ји ма по слу ју су бјек ти и ко ји су одо бре -
ни у скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти жи во ти ња
и ве те ри нар ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр. 11/95, 10/97 и 52/01) мо гу на ста ви ти по сло -
ва ње у скла ду са одо бре ним дје лат но сти ма и мо ра ју ускла -
ди ти сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог пра вил ни ка у ро -
ку од шест мје се ци од сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

(2) Објек ти у ко ји ма по слу ју су бјек ти за ко је је про пи -
са на ре ги стра ци ја у скла ду са овим пра вил ни ком мо гу на -
ста ви ти са оба вља њем дје лат но сти под усло вом да, у ро ку
од три мје се ца од сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, под -
не су за хтјев за ре ги стра ци ју Ми ни стар ству у скла ду са
одред ба ма чла на 18. став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 33.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-1303/10
16. фе бру а ра 2010. го ди не Ми ни стар, 
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

При лог 1.
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објекта
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На основу члана 6. ст. 1. и 2. и члана 56. став 3. Закона
о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске“, број 42/08) и члана 82. став 2. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ

ОБАВЕЗНИХ ВЕТЕРИНАРСКИХ МЈЕРА И ПОСТУПКУ

ИЗДАВАЊА ОВЛАШЋЕЊА ВЕТЕРИНАРСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ИХ СПРОВОДЕ У 

ПОГЛЕДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 1.

У Правилнику о утврђивању обавезних ветеринарских
мјера и поступку издавања овлашћења ветеринарским
организацијама које их спроводе у погледу територијалне
надлежности (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
98/09) у члану 10. у ставу 2. т.: “з) и и)” замјењује се
тачкама: “и) и ј)”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

“Захтјев из члана 9. овог правилника подноси се
Министарству најкасније 30 дана прије истека периода на
који је рјешење донесено.”.

Члан 2.

У члану 18. тачка г) мијења се и гласи:

“г) радника из члана 16. став 1. овог правилника који
нису најмање три мјесеца у радном односу код подносиоца
захтјева, рачунајући од дана подношења захтјева, изузев за
оне подносиоце који су тек отпочели са радом, те из
објективних разлога не могу испуњавати овај критеријум и”.

Члан 3.

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

Број: 01-33-1970/10
2. марта 2010. године Министар,
Бања Лука Др Радивоје Братић, с.р.
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На осно ву чла на 30. став 5. и чла на 46. тач ка з) За ко на
о за шти ти и до бро би ти жи во ти ња (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 111/08) и чла на 82. став 2. За ко на о
ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08 и 11/09), ми ни стар по љо при вре де, шу мар -
ства и во до при вре де  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О

О ФОР МИ РА ЊУ И УСЛО ВИ МА КО ЈЕ МО РА ЈУ 

ИС ПУ ЊА ВА ТИ ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТА ЗА ЖИ ВО ТИ ЊЕ

1. Овим упут ством про пи су ју се усло ви ко је мо ра ју
испу ња ва ти при хва ти ли шта за жи во ти ње (у да љем тек сту:
објек ти) ко ји се од но се на смје штај, на чин из град ње, опре -
му, на чин ра да и ве те ри нар ско-здрав стве ни ред.
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