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На основу члана 36. став 4. Закона о заштити од пожа-
ра (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/19) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар унутра-
шњих послова, 15. јуна 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 1.
Овим правилником прописује се вођење евиденција о 

извршеним испитивањима и прегледима ручних и прево-
зних апарата за гашење почетног пожара. 

Члан 2.
Евиденцију из члана 1. овог правилника воде привред-

на друштва и друга правна лица и предузетници који испу-
њавају услове дефинисане Законом о заштити од пожара (у 
даљем тексту: Закон), а који врше испитивања и прегледе 
ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара 
(у даљем тексту: апарат) у употреби у вези са њиховом 
исправношћу и функционалношћу.

Члан 3.
Корисници апарата обавезни су да обезбиједе редовно 

испитивање апарата према упутству произвођача, односно 
стандардима, а најмање једном у шест мјесеци, у складу са 
Законом.

Члан 4.
(1) Привредно друштво и друго правно лице и преду-

зетник евиденцију о извршеним испитивањима и прегледи-
ма апарата воде у облику књиге, формата А4.

(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи сљедеће 
податке:

1) о кориснику апарата,
2) о произвођачу апарата,
3) констатацију о стању апарата (исправан/неисправан),
4) серијски број евиденционе картице,
5) напомену (замијењени дијелови, уграђени дијелови 

и слично).
(3) Евиденцију о сваком испитиваном апарату потпи-

сује одговорно лице у привредном друштву, другом прав-
ном лицу или предузетник.

Члан 5.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о вођењу евиденције о извршеном испитивању 
и прегледу ручних и превозних апарата за гашење почет-
ног пожара (“Службени гласник Републике Српске”, број 
57/13).

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-85/20
15. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Мр Драган Лукач, с.р.
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На основу члана 44. став 3. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске“, број 75/17) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске“, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МЈЕРАМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ РЕСПИРАТОРНО-

РЕПРОДУКТИВНОГ СИНДРОМА СВИЊА, 
ПАРВОВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ СВИЊА И АУЈЕЦКИЈЕВЕ 

БОЛЕСТИ КОД СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 
2020. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјере за рано откри-

вање, узорковање и лабораторијску дијагностику ради 
спречавања појаве, ширења и праћења, односно монито-
ринга епизоотиолошке ситуације болести респираторно-
репродуктивног синдрома свиња, парвовирусне инфекције 
свиња и Аујецкијеве болести репродуктивних свиња.

Члан 2.
(1) Респираторно-репродуктивни синдром свиња (у 

даљем тексту: PRRS) je вирусна заразна болест свиња, која 
се у узгоју најчешће шири зараженим нерастовима и пре-
носи се директним контактом, зараженим сјеменом, вјетар 
капљично преноси вирус ваздухом и до пет километара, а 
птице, мишеви, пацови и људи могу бити механички пре-
носиоци.

(2) PRRS проузрокује економске штете због високог 
процента мртворођене прасади, мумифицираних плодо-
ва, угибања прасади на сиси, нередовног улажења крмача 
у наредне еструсе и продужавања времена до постизања 
кланичке тежине товљеника и високих трошкова имуноп-
рофилаксе.

Члан 3.
(1) Парвовирусна инфекције свиња (у даљем тексту: 

PPVD) je вирусна заразна болест свиња код које су извори 
инфекције инфициране назимице и нерастови, а преноси 
се сјеменом заражених нераста, излучевинама обољелих 
свиња које контаминирају објекте.

(2) Механички преносиоци PPVD могу бити и људи, а 
једном унесена инфекција се за три мјесеца прошири на све 
свиње на имању.

(3) PPVD може проузроковати економске штете због 
слабе плодности или неплодности крмача, мањег броја оп-
рашених прасади, прашењу мртве прасади и угибању мла-
дих прасади одмах по рођењу.

Члан 4.
(1) Аујецкијева болест свиња je вирусна заразна болест 

свиња код које су извори инфекције свиње које су пребоље-
ле инфекцију и обољели пацови који су резервоар инфек-
ције и излучују га у мокраћи, а за ширење вируса најзна-
чајније су излучевине болесних свиња које контаминирају 
храну и воду.

(2) Аујецкијева болест свиња може проузроковати еко-
номске штете које настају због побачаја крмача, мртворође-
не и авиталне прасади, угинућа прасади на сиси и одлуче-
них прасади и трошкова имунопрофилаксе.

Члан 5.
(1) На фармама које имају од 20 до 60 крмача, назимица 

и нераста врши се детекција преваленце од 40%, а на фар-
мама које имају преко 60 крмача, назимица и нераста врши 
се детекција преваленце од 20%.

(2) Одређивање броjа узорака коjи се узимају са фарми 
да би се обезбиjедила детекциjа преваленце од 20% и 40% 
наведен је у Табели 1, која се налази у Прилогу овог пра-
вилника и чини његов саставни дио.

(3) Министарство пољопривреде, шумарства и во-
допривреде (у даљем тексту: Министарство) доноси план 
узорковања по јединицама локалне самоуправе, који обја-
вљује на интернет страници Министарства.

Члан 6.
(1) Узорковање на PRRS, PPVD и Аујецкијеву болест 

свиња спроводе регистроване ветеринарске организације 
на додијељеном епизоотиолошком подручју.
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(2) Узорци за анализу свиња су узорци крви, а предност 
при узорковању имају оне животиње код којих је већ дола-
зило до побачаја, прашења мртворођене и авиталне праса-
ди или угинућа прасади на сиси и одлучених прасади.

(3) Референтна ветеринарска лабораторија обезбјеђује 
сетове за узорковање и транспорт узорака од ветеринар-
ских организација.

Члан 7.
(1) Узорци крви достављају се у референтну ветеринар-

ску лабораторију у што краћем периоду, најкасније од 48 до 
72 часа од тренутка узорковања.

(2) Прије слања узорци крви чувају се на температури 
од 4 °C до 8 °C, при чему се узорци не смију смрзнути.

(3) Сви узорци  достављају се заједно са упутницом, 
сачињеном на Обрасцу 3, у складу са Правилником о усло-
вима и начину расподјеле средстава – субвенције нефинан-
сијским субјектима у области ветеринарства.

Члан 8.
(1) Лабораторијску дијагностику достављених узорака 

обавља референтна ветеринарска лабораторија.
(2) Методе дијагностике су серолошке методе с циљем 

потврде присуства специфичних антитијела против PRRS, 
PPVD и Аујецкијеве болести свиња путем ELISA методе, 
а у неопходним случајевима врши се потврда или сероти-
пизација молекуларним методама путем Real time PCR ме-
тоде.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 12.05-335-432/20
23. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ
Табела 1.

Величина 
популациjе

Број узорака који се узоркује за детекцију 
претпостављених преваленца болести

20% 40%
20 10 6
30 11 6
40 12 6
50 12 6
60 12 6
70 13 6
80 13 6
90 13 6
100 13 6
120 13 6
140 13 6
160 13 6
180 13 6
200 13 6
250 14 6
300 14 6
350 14 6
400 14 6
450 14 6
500 14 6
600 14 6
700 14 6
800 14 6
900 14 6

1.000 14 6
1.200 14 6

1.400 14 6
1.600 14 6
1.800 14 6
2.000 14 6
3.000 14 6
4.000 14 6

> 5.000 14 6
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На основу члана 5. став 3. и члана 14. став 3. Зако-

на о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годи-
ну (“Службени гласник Републике Српске”, број 112/19), 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 115/18), а у вези са 
тачком III Одлуке о давању сагласности на распоред сред-
става - субвенције нефинансијским субјектима у области 
ветеринарства (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 30/20), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА - 
СУБВЕНЦИЈЕ НЕФИНАНСИЈСКИМ СУБЈЕКТИМА У 

ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСТВА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање 

права на средства са позиције субвенције нефинансијским 
субјектима у области ветеринарства, износ новчаних сред-
става, обавезе корисника, рокови, потребна документација 
и обрасци.

Члан 2.
Са позиције субвенције нефинансијским субјектима у 

области ветеринарства финансирају се:
1) мониторинг и активности на реализацији мјера 

здравствене заштите животиња,
2) набавка микрочипова за идентификацију паса,
3) намјенске мјере унапређења ветеринарства.

Члан 3.
(1) Право на средства из члана 2. овог правилника имају 

правна лица (у даљем тек-сту: корисник) са сједиштем, од-
носно пребивалиштем у Републици Српској, која обављају 
ветеринарску дјелатност на територији Републике Српске и 
доприносе унапређењу ветеринарства, а испуњавају услове 
прописане овим правилником.

(2) Висина средстава са позиције субвенције нефинан-
сијским субјектима у области ветеринарства обрачунавају 
се у складу са Планом коришћења средстава са позиције 
субвенције нефинансијским субјектима у области ветери-
нарства (у даљем тексту: План коришћења средстава).

(3) За остваривање права на средства са позиције суб-
венције нефинансијским субјектима у области ветеринар-
ства корисници подносе Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) 
захтјев и документацију прописану овим правилником.

(4) Након истека рока за подношење захтјева и након 
обраде захтјева из овог правилника, министар доноси рје-
шење о исплати средстава за намјене из овог члана.

(5) Исплата средстава из става 1. овог члана врши се на 
основу поднесеног захтјева након спроведених активности, 
директним плаћањем на трансакционе, односно жиро рачу-
не корисника.

Члан 4.
(1) Право на средства за спровођење мониторинга ра-

ног откривања респираторно-репродуктивног синдрома 
свиња, парвовирусне инфекције свиња и Аујецкијеве боле-
сти код свиња, паратуберкулозе и вирусне дијареје говеда 
у Републици Српској (у даљем тексту: Мониторинг) оства-




