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војним савезима на истим принципима на којима је оства-
рена сарадња са НАТО савезом.

9. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1357/19 Предсједник
24. децембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2124
На основу члана 105. став 3. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 43. став 2. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 50. сједници, одржа-
ној 12.12.2019. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ВИСИНИ И НАЧИНУ НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА 

ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА И ПОТВРДА О ВЕТЕРИНАРСКО-
ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се висина и начин наплате нак-

наде за издавање увјерења и потврда о ветеринарско-здрав-
ственој исправности.

Члан 2.
Власник животиње, сировина, хране и производа жи-

вотињског поријекла, хране за животиње и нуспроизвода, 
односно пошиљалац сноси трошкове наложених мјера у 
оквиру спровођења службене контроле ветеринарског ин-
спектора.

Члан 3.
Накнада за издавање увјерења и потврда о ветеринар-

ско-здравственој исправности за ветеринарско-здравствени 
преглед животиња за клање и преглед меса након клања, по 
једном грлу, плаћа се за:
1) говеда са узорковањем на БСЕ ................................8 КМ,
2) говеда без узорковања на БСЕ (млађа од 30 мјесеци) .5 КМ,
3) коње са малеинизацијом ..........................................5 КМ,
4) телад и ждребад ........................................................4 КМ,
5) преглед свиње на трихинелозу (до 10 грла) ......3,50 КМ,
6) преглед свиње на трихинелозу (преко 10 грла) .2,50 КМ,
7) овце и козе (до 10 грла) .......................................2,50 КМ,
8) овце и козе (преко 10 грла) ......................................2 КМ,
9) јагњад и јарад .......................................................1,50 КМ,
10) живину ................................................................0,03 КМ,
11) крупну дивљач .........................................................5 КМ,
12) куниће и ситну дивљач ......................................1,50 КМ.

Члан 4.
Накнада за издавање увјерења и потврда о ветеринар-

ско-здравственој исправности за ветеринарско-здравствени 
преглед и контролу производа животињског поријекла на 
мјесту производње и ускладиштења до њиховог стављања 
у промет плаћа се по јединици мјере за:
1) производе од меса: 
1. до једне тоне, по једном килограму ...................0,02 КМ,
2. преко једне тоне, по једном килограму ..............0,01 КМ;
2) млијеко: 
1. до 10 тона, по једном литру ..............................0,002 КМ,
2. од 10 до 50 тона, по једном литру ....................0,001 КМ,
3. преко 50 тона, по једном литру ...................... 0,0008 КМ;
3) производе од млијека: 
1. до 10 тона, по једном килограму ......................0,003 КМ,
2. од 10 до 50 тона, по једном килограму ..........0,0025 КМ,

3. преко 50 тона, по једном килограму .................0,002 КМ;
4) јаја, по комаду ..................................................0,0005 КМ;
5) производе од јаја, по једном килограму ............0,03 КМ;
6) рибе, по једном килограму ..................................0,01 КМ;
7) производе од рибе, по једном килограму ........0,075 КМ;
8) мед .........................................................................0,03 КМ;
9) ракове, шкољке, пужеве и жабе, по једном 
килограму али не мање од 10 КМ по пошиљци. ...0,02 КМ. 

Члан 5.
Накнада за издавање увјерења и потврда о ветеринар-

ско-здравственој исправности за ветеринарско-здравствени 
преглед и контролу производа животињског поријекла који 
се врше на тржницама и пијацама прије стављања у промет, 
ако такав преглед претходно није извршен, плаћа се по је-
диници мјере за:
1) производе од меса, по једном килограму ..........0,10 КМ,
2) заклану живину, по комаду .................................0,15 КМ,
3) млијеко, по једном литру ..................................0,006 КМ,
4) производе од млијека, по једном килограму .....0,03 КМ,
5) јаја са лампирањем, по комаду .........................0,006 КМ,
6) рибе, по једном килограму ..................................0,03 КМ,
7) мед, по једном килограму ...................................0,25 КМ.

Члан 6.
За издавање увјерења и потврда о ветеринарско-здрав-

ственој исправности за ветеринарско-здравствени преглед 
и контролу пошиљки животиња, сировина и производа 
животињског поријекла и нуспроизвода животињског по-
ријекла који се отпремају превозним средствима изван по-
дручја општине, односно града при утовару плаћа се накна-
да у унутрашњем промету за:

1) животиње, сировине и производе животињског по-
ријекла по једном камиону или вагону са утоваром:
1. до 1.000 килограма ...............................................3,50 КМ,
2. до 5.000 килограма ..................................................12 КМ,
3. до 10.000 килограма ................................................16 КМ,
4. преко 10.000 килограма  .........................................20 КМ,
5. нуспроизводе животињског поријекла, по 
 једном камиону или вагону ..................................10 КМ;
2) денчане пошиљке крупне стоке по једном грлу, 
 односно сваких започетих 10 грла ситне стоке 
 или 50 комада живине ............................................2 КМ;
3) денчане пошиљке сировина и производа животињског 
поријекла: 
1. до пет пакета ..............................................................5 КМ,
2. за сваки сљедећи пакет ........................................1,50 КМ.

Члан 7.
Прикупљена средства, у складу са овом уредбом, у виси-

ни од 50%, уплаћују се на рачун буџета Републике Српске, 
а других 50% су приход организације или органа у ком је 
запослен ветеринарски инспектор или овлашћени ветеринар 
(град, општина, овлашћена ветеринарска организација) и ко-
ристе се за рад ветеринарских инспектора, узимање и анали-
зу узорака животиња и производа животињског поријекла и 
спровођење мјера здравствене заштите животиња.

Члан 8.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука 

о висини и начину наплате накнаде за ветеринарско-сани-
тарне прегледе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
17/05 и 93/05).

Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3308/19 Предсједник
12. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.


