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(2) Приликом контроле јаја са ознаком: “екстра” није 

дозвољено одступање у висини ваздушне коморе ни у тре-
нутку паковања, ни у тренутку увоза.

(3) Ако контролисана серија јаја садржи мање од 180 
јаја, проценти из става 1. овог члана удвостручују се.

Члaн 24.
(1) При контроли серије јаја класе А дозвољена одсту-

пања односе се на масу по јајету, односно у серији јаја може 
бити до 10% јаја масе прописане чланом 7. овог правилни-
ка која граничи са означеном масом на паковању, али не 
више од 5% јаја сљедеће ниже масе.

(2) Ако контролисана серија јаја садржи мање од 180 
јаја, проценти из става 1. овог члана удвостручују се.

Члaн 25.
Код провјере серија и паковања дозвољено је одсту-

пање од 20% јаја са нечитљивим ознакама.

Члaн 26.
Јаја пакована и намијењена за извоз, у погледу квалите-

та, обиљежавања или додатних захтјева, осим испуњавања 
захтјева прописаних овим правилником, испуњавају и зах-
тјеве земље увоза или захтјеве утврђене посебним угово-
ром са земљом увоза.

Члaн 27.
(1) Евиденције које воде произвођачи, сакупљачи и цен-

три за паковање јаја врше се у складу са прописима из обла-
сти ветеринарства.

(2) Подаци из члана 12. овог правилника и евиденције 
из става 1. овог члана чувају се најмање 12 мјесеци од дату-
ма њиховог креирања.

Члaн 28.
(1) Контрола јаја у великим паковањима, која не садрже 

мања паковања, спроводи се узимањем узорка јаја чији је 
најмањи број наведен у Прилогу 1. овог правилника, који 
чини његов саставни дио.

(2) Контрола јаја у малим паковањима, без обзира да ли су 
мала паковања у великим пакетима или не, спроводи се узи-
мањем узорка паковања и јаја чији је најмањи број наведен у 
Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(3) Контрола серије која је мања од 18.000 јаја спроводи 
се на узорку најмање 20% великих пакета.

(4) Контрола серије која је већа од 18.000 јаја спроводи 
се на узорку од најмање 10% великих паковања и од нај-
мање десет великих пакета.

(5) У случају незапакованих јаја, изложених или ста-
вљених у продају, контрола се спроводи на узорку од:

1) 100% јаја, када је број јаја до 180,
2) 15% јаја, али не мање од 180 јаја када је број јаја већи 

од 180.
(6) Осим случајно обављених контрола узорака, про-

вјера јаја из увоза спроводи се и на бази анализе ризика, 
узимајући у обзир обим производње субјекта у пословању 
храном чија јаја се провјеравају, као и увида у евиденцију 
обављених ранијих провјера које се односе на усклађеност 
стандарда квалитета јаја.

(7) Прије стављања на тржиште јаја класе А из увоза 
контролишу се за вријеме поступка царињења.

(8) Јаја класе Б из увоза контролишу се за вријеме по-
ступка царињења, гдје се утврђује да је њихово крајње од-
редиште прерађивачка индустрија.

Члaн 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.2-330-1807/20
19. јуна 2020. године Mинистaр,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

КОНТРОЛА ЈАЈА У ВЕЛИКОМ ПАКОВАЊУ

БРОЈ ЈАЈА У СЕРИЈИ

БРОЈ ЈАЈА ЗА КОНТРОЛУ
Број јаја контро-
лисаних по серији 

(%)
Минималан број 

јаја

до 180 100 –
 од 181 до 1.800 15 180
од 1.801 до 3.600 10 270
од 3.601 до 10.800 5 360
од 10.801 до 18.000 4 540
од 18.001 до 36.000 3 720
од 36.001 до 360.000 1,5 1.080
више од 360.000 0,5 5.400

ПРИЛОГ 2.

КОНТРОЛА ЈАЈА У МАЛОМ ПАКОВАЊУ

БРОЈ ЈАЈА У СЕРИЈИ

БРОЈ ЈАЈА ЗА КОНТРОЛУ
Број јаја контро-
лисаних по малом 
паковању (%)

Број јаја контроли-
саних по паковању 

(%)
до 180 100 100

од 181 до 1.800 15 100
од 1.801 до 3.600 10 100
од 3.601 до 10.800 5 100
од 10.801 до 18.000 4 100
од 18.001 до 36.000 3 100
од 36.001 до 360.000 1,5 100
више од 360.000 0,5 100
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На основу члана 44. став 3. 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 МЈЕРАМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ ПАРАТУБЕРКУЛОЗЕ 

И ВИРУСНЕ ДИЈАРЕЈЕ ГОВЕДА 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 паратуберкулозе 
и вирусне дијареје говеда код репродуктивних категорија 
говеда.

Члан 2.
(1) Паратуберкулоза је хронична бактеријска неизље-

чива заразна болест домаћих и дивљих преживара, која се 
у стадо уноси инфицираним животињама, а инфекција се 
примијети након неколико мјесеци или година на већем 
броју животиња и појављује се углавном код младих живо-
тиња, јер су оне најосјетљивије на инфекцију.

(2) Паратуберколоза се преноси преко фецеса боле-
сних животиња, који је основни извор инфекције и у коме 
узрочник може остати инфективан 11 мјесеци, колостру-
мом и млијеком обољелих животиња, а инфекција настаје 
пероралним уносом узрочника путем хране или воде која је 
контаминирана узрочником, а постоји и могућност интрау-
терине инфекције.

(3) Паратуберкулоза се јавља код говеда старости двије 
до шест година, а најчешће за вријеме почетка прве и дру-
ге лактације, а обољење може да нанесе велике економске 
губитке у стаду због смањеног прираста, пада млијечности, 
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сметњи у репродукцији и због пријемчивости животиња на 
друге инфекције; болест је дугог тока и на крају доводи до 
кахексије и угинућа.

Члан 3.
(1) Вирусна дијареја говеда (у даљем тексту: BVD) је 

вирусно обољење домаћих и дивљих говеда. Све категорије 
говеда су пријемчиве, али се најчешће јавља код категорија 
говеда старости од осам до 24 мјесецa.

(2) BVD се веома лако преноси индиректним путеви-
ма – превозним средствима, зараженим урином, фецесом 
и другим излучевинама, путем преживјеле женске телади 
која су перзистентно инфицирана и касније рађају перзи-
стентно инфицирану телад, па тако настаје круг ширења и 
опстанка вируса на фарми.

(3) BVD гравидних крава која настане између 80. и 125. 
дана (друга трећина) гравидитета усљед тешких оштећења 
плода доводи или до угинућа плода (побачај) или рађања 
мале и слабовиталне телади и оваква телад су перзистент-
но – стално инфицирана, те усљед дефектног имунолошког 
система не стварају антитијела и излучују вирус у великим 
количинама у свим тјелесним излучевинама.

(4) BVD проузрокује велике економске штете јер инфек-
ција у раном гравидитету (прва трећина) доводи до ембри-
оналне смрти, угинућа и ресорпције плода, па је повађање, 
односно репродуктивни проблем једини видљив знак.

Члан 4.
(1) Узорковање на паратуберкулозу и BVD код репро-

дуктивних говеда спроводе регистроване ветеринарске ор-
ганизације на додијељеном епизоотиолошком подручју.

(2) Узорци за анализу говеда су узорци крви, а пред-
ност при узорковању имају оне животиње код којих је већ 
долазило до сметњи у репродукцији, побачаја, прашења 
мртворођене, авиталне телади и пада млијечности, као и 
животиње које су увезене.

(3) Ветеринарске организације узорковање спроводе, по 
могућности, у најмање десет највећих фарми на додијеље-
ном епизоотиолошком подручју.

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

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

Члан 5.
(1) Узорци крви достављају се у референтну ветеринар-

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

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

(3) Узорци крви достављају се са упутницом, сачиње-
ном на Обрасцу 3, у складу са Правилником о условима и 
начину расподјеле средстава – субвенције нефинансијским 
субјектима у области ветеринарства.

Члан 6.
(1) Лабораторијску дијагностику достављених узорака 

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

потврде присуства специфичних антитијела и у неопход-
ним случајевима антигена на BVD и антитијела на парату-
беркулозу путем ELISA методе.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-433/20
23. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 23. став 6. Закона о нуспроизводи-

ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/13) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САКУПЉАЊУ, ПРЕВОЗУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ 
НУСПРОИЗВОДА И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које су дужни 

да испуњавају субјекти у пословању са нуспроизводима 
животињског поријекла, код сакупљања, превоза и обиље-
жавања нуспроизвода животињског поријекла и њихових 
производа у складу са категоријама материјала нуспро-
извода.

Члан 2.
(1) Субјекти у пословању дужни су сакупљати, прево-

зити и обиљежавати нуспроизводе животињског поријекла 
и њихове производе у складу са категоријом нуспроизвода, 
без непотребног одлагања у условима у којима се спречава 
појава ризика за јавно здравље и здравље животиња.

(2) Субјекти у пословању дужни су осигурати да 
нуспроизводе животињског поријекла и њихове производе 
током превоза прати комерцијални документ или здрав-
ствени цертификат, у зависности да ли се превоз обавља у 
унутрашњем промету или изван земље.

(3) Субјекти у пословању дужни су да обезбиједе ре-
довно преузимање и превоз нуспроизвода животињског 
поријекла и њихових производа, нарочито у љетњим мје-
сецима да би се избјегло распадање материјала и ширење 
непријатних мириса.

(4) Нуспроизводи животињског поријекла и њихови 
производи могу да се сакупљају у одобреним објектима 
за одлагање и сакупљање (у даљем тексту: међуобјекти) и 
превозе одговарајућим регистрованим возилима, односно 
да се прерађују и уништавају у одобреним објектима на-
мијењеним за прераду, обраду или збрињавање нуспро-
извода животињског поријекла и њихових производа.

Члан 3.
(1) За сакупљање нуспроизвода животињског поријекла 

и њихових производа може бити изграђен међуобјекат 
мањег капацитета за потребе јединице локалне самоуправе 
или међуобјекат већег капацитета за потребе више једини-
ца локалне самоуправе, зависно од количине генерисаних 
нуспроизвода у тим локалним самоуправама.

(2) Изграђени међуобјекат задовољава услове за не-
шкодљиво привремено одлагање нуспроизвода живо-
тињског поријекла и њихових производа и потребно је да 
буде одобрен од Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) у складу 
са одредбама Правилника о условима за регистрацију обје-
ката у пословању са нуспроизводима и облику, садржају и 
начину вођења Регистра објеката.

(3) Да би се осигурала биосигурност и минималан 
утицај мјеста за складиштење на околину, међуобјекат 
обавезно има: кров, зидове тешке или лаке конструкције, 
под, структуру заштићену од воде и штеточина, чврсту кон-
струкцију која не дозвољава улаз штеточинама као што су 
птице, штакори, мишеви и мухе.

(4) Субјекат у пословању може користити контејнере 
за складиштење као замјену за нaмјенски изграђене међу-
објекте само ако се држе у затвореном простору, и то ако:

1) је контејнер довољно велик да може примити већу 
количину нуспроизвода животињског поријекла и њихових 
производа,

2) се сав нуспроизвод животињског поријекла и њихов 
производ утовара директно у контејнер по доласку,




