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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 
УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК СТЕФАНОВИЋ 

КАРАЏИЋ” БАЊА ЛУКА

1. Татјани Вилендечић, професору енглеског језика, 
престаје дужност директора Јавне установе Основна школа 
“Вук Стефановић Караџић” Бања Лука због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2197/18 Предсједница
23. августа 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 137. став 4. Закона о основном васпитању 
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 191. сједници, 
одржаној 23.8.2018.  године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” 
БАЊА ЛУКА

1. Татјана Вилендечић, професор енглеског језика, име-
нује се за директора ЈУ Основна школа “Вук Стефановић 
Караџић” Бања Лука на мандатни период од четири године.

2. Именована обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Основна школа “Вук Стефановић Ка-
раџић” Бања Лука у правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2198/18 Предсједница
23. августа 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о нуспроизводи-

ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар пољопривре-
де, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ХРАНЕ ЗА 

КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ОД НУСПРОИЗВОДА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за стављање 

у промет хране за кућне љубимце произведене од нуспро-
извода.

Члан 2.
Поједини појмови употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) кућни љубимци су пси, домаће мачке, домаће пти-

це, мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге жи-
вотиње које се узгајају или држе за рекреацију, друштво, 
заштиту или помоћ човјеку,

2) храна за кућне љубимце је храна намијењена исхра-
ни кућних љубимаца,

3) сирова храна за кућне љубимце је храна за кућне 
љубимце која је подвргнута поступцима конзервирања по-
ступком хлађења, замрзавања и брзог замрзавања,

4) храна за кућне љубимце у конзерви је топлотно обра-
ђена храна за кућне љубимце у херметички затвореној кон-
зерви,

5) прерађена храна за кућне љубимце је храна за кућне 
љубимце, изузев сирове хране која је прерађена у складу са 
одредбама овог правилника,

6) Fc вриједност од три је температурни третман при 
коме је најхладнија тачка производа довољно загријава-
на да се постигне ефекат који се постиже на температури 
од 121 °С за три минута при изненадном загријавању и 
хлађењу или вишој температури.

Члан 3.
(1) Храна за кућне љубимце произведена од нуспро-

извода може се ставити у промет ако је произведена од 
материјала Категорије 3 и ако је здравствено исправна и 
безбједна за исхрану животиња.

(2) У промет се не може стављати храна за кућне љу-
бимце произведена од:

1) материјала категорије 1 и 2,
2) угоститељског отпада,
3) масноћа које потичу од животиња које су прошле 

ветеринарску инспекцију прије угинућа, али нису прошле 
ветеринарску инспекцију након угинућа.

Члан 4.
(1) Храна за кућне љубимце произведена од нуспро-

извода која се ставља у промет декларише се у складу са 
посебним прописом којима се уређује пружање информа-
ција потрошачима о храни.

(2) Храна за кућне љубимце транспортује се, складишти 
и чува одвојено од хране која се користи за исхрану стоке.

(3) Храна за кућне љубимце производи се у објектима 
који испуњавају опште и посебне услове хигијене хране за 
животиње.

Члан 5.
(1) Сирова храна за кућне љубимце може се стављати у 

промет ако испуњава захтјеве микробиолошких стандарда 
Salmonella spp и Enterobacteriacae датих у Прилогу 1. овог 
правилника, који чини његов саставни дио. 

(2) У промет се не може стављати сирова храна за кућне 
љубимце направљена од: 

1) нуспроизвода поријеклом од материјала Категорије 
3, који је употребљив за исхрану људи, али се не користи из 
комерцијалних разлога,

2) рибљих нуспроизвода из фабрика рибе и рибљих 
производа као и са бродова који припремају рибљу храну 
за људску употребу,

3) дивљачи која је употребљива за исхрану људи али се 
не користи из комерцијалних разлога, 

4) материјала који потичу од животиња које су прошле 
ante mortem тест, али који се не користе за исхрану људи 
(нпр. метиљава јетра),

(3) Сирова храна за кућне љубимце обавезно је упако-
вана у нову амбалажу којом се онемогућава свако истицање 
садржаја.

(4) Сирова храна за кућне љубимце која се ставља у 
промет декларише се као храна за кућне љубимце.

Члан 6.
(1) Храна за кућне љубимце у конзерви може се ста-

вљати у промет ако је произведена примјеном топлотног 
поступка прераде при минималној Fc вриједности од три. 

(2) Храна за кућне љубимце из става 1. овог члана лабо-
раторијски се не испитује на бактерије из рода Salmonella 
и Enterobacteriacae.

(3) Храна за кућне љубимце у конзерви која се ставља у 
промет декларише се као храна за кућне љубимце.

Члан 7.
(1) Прерађена храна за кућне љубимце може се ставља-

ти у промет ако испуњава захтјеве микробиолошких стан-
дарда Salmonella spp и Enterobacteriacae датих у Прилогу 2. 
овог правилника, који чини његов саставни дио.
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(2) Прерађена храна за кућне љубимце, осим хране за 
кућне љубимце у херметички затвореним конзервама, може 
се стављати у промет ако је произведена: 

1) примјеном топлотног поступка прераде од најмање 
90 ºС у цјелокупној маси готовог производа, 

2) примјеном топлотног поступка прераде од најмање 
90 ºС у сваком састојку животињског поријекла или од 
састојака животињског поријекла, и то:

1. меса или производа од меса који су претходно под-
вргнути топлотном поступку прераде од најмање 90 ºС у 
цјелокупној маси, 

2. млијека и производа од млијека, желатина, хидроли-
зовног протеина, производа од јаја, колагена, производа од 
крви, прерађеног протеина животињског поријекла, рибљег 
брашна, топљене масти, рибљег уља, дикалцијум-фосфата, 
трикалцијум-фосфата, односно побољшивача укуса, који 
су прерађени у складу са условима из овог правилника. 

(3) Послије примјене топлотних поступка прераде из 
ставa 1. т. 1) и 2) овог члана предузимају се превентивне 
мјере које обезбјеђују да производ не буде изложен за-
гађењу и да буде упакован у нову амбалажу.

Члан 8.
Прерађена храна за кућне љубимце у херметички за-

твореним конзервама, омотачима или сличним паковањима 
може се стављати у промет ако је произведена од:

1) материјала Категорије 3, поријеклом од лешева који 
су употребљиви за исхрану људи,

2) материјала Категорије 3, као што су папци, рогови, 
крв, перје, кожа или чекиње, 

3) главе перади, 
4) материјала Категорије 3, који настају приликом про-

изводње млијека и производа од млијека,
5) материјала који потичу са клаонице зечева или пера-

ди које се налазе на фарми,
6) материјала Категорије 3 из мријестилишта, јаја и 

нуспроизвода од јаја и једнодневних пилића, 
7) рибе и нуспроизвода од рибе из фабрика рибе и ри-

бљих производа,
8) материјала Категорије 3 хране, укључујући кости са 

којих су отклоњене масноће,
9) производа који су поријеклом од животиња или пре-

рађених протеина животињског поријекла који више нису 
употребљиви за исхрану људи,

10) нуспроизвода поријеклом од акватичних животиња 
из фабрика које производе храну за људску употребу, 

11) одбачене хране од фабрика хране за кућне љубимце, 
а која садржи животињске нуспроизводе или њихове до-
бијене производе,

12) шкољки од риба шкољки са меким ткивом или месом,
13) морских или копнених бескичмењака када нису но-

сиоци болести које се могу пренијети са животиња на људе,
14) лагоморфи (зечеви) или глодара, осим ако потичу 

из зоолошких вртова, експерименталних животиња или бо-
лесних дивљих животиња, 

15) крви, плацента, вуне, перја, длака, рогова или копи-
та која су посјечена и свјежег млијека од живих животиња,

16) акватичних животиња и дијелова таквих животиња, 
осим морских сисара.

Члан 9.
(1) Прерађена храна за кућне љубимце у нехерметички 

затвореним конзервама, омотачима или сличним паковањи-
ма може се стављати у промет ако је произведена од: 

1) материјала Категорије 3, поријеклом од лешева који 
су употребљиви за исхрану људи,

2) материјала Категорије 3, као што су папци, рогови, 
крв, перје, кожа или чекиње,

3) главе перади,

4) хране за кућне љубимце која се топлотно третира за 
нехерметички затворене конзерве.

(2) Састојци који се користе за прављење прерађене хране 
за кућне љубимце, осим гума за жвакање за псе, која се не 
пакује у херметички затворене конзерве, а који воде поријекло 
од животињских нуспроизвода, третирају се на 90 °C.

(3) Као сировина за производњу хране за кућне љу-
бимце у нехерметички затвореним конзервама, омотачима 
или сличним паковањима, након примјене температурног 
третмана, могу се користити сљедећи нуспроизводи живо-
тињског поријекла:

1) млијеко и производи на млијечној бази,
2) желатин,
3) хидролизовани протеин,
4) производи од јаја,
5) колаген,
6) производи од крви од животиња које су слободне од 

болести, а које су проглашене здравим за исхрану људи 
прије клања,

7) дикалцијум-фосфат,
8) трикалцијум-фосфат,
9) прерађени протеини животињског поријекла (ПАП), 

укључујући топљену маст, рибље уље, 
10) побољшивачи укуса, дигестори.

Члан 10.
(1) Прерађен протеин животињског поријекла (ПАП) 

је протеин животињског поријекла који је добијен од ма-
теријала Категорије 3 примјеном основних метода прераде 
и као такав се може употријебити као храна за животиње, 
односно за производњу хране за животиње, укључујући и 
храну за кућне љубимце или за производњу органског ђу-
брива и оплемењивача земљишта. 

(2) Прерађен протеин животињског поријекла (ПАП) не 
обухвата производе од крви, млијеко, производе од млијека, 
колострум, желатин, хидролизован протеин и дикалцијум-
фосфат, јаја и производе од јаја, укључујући љуске од јаје-
та, трикалцијум-фосфат и колаген.

(3) Ако се за израду хране за кућне љубимце користи пре-
рађен протеин животињског поријекла (ПАП), месно кошта-
но брашно или производ од крви поријеклом од преживара на 
истом мјесту не може се правити храна за остале животиње.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-896-1/18 
21. августа 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
Микробиолошки стандарди Salmonella spp и Enterobacteriacae
Salmonella spp одсуство у 25 gr: n = 5; c = 0; m = O М = 0 
Enterobacteriacae: n = 5; c = 2; m = 10 М = 5.000 у 1 gr 
n = број узорака који се испитује 
m = гранична вриједност броја бактерија, резултат се сматра 

задовољавајућем ако број бактерија у свим узорцима не прекора-
чује m

М = максимална вриједност броја бактерија, резултат се сма-
тра незадовољавајућим ако је број бактерија у једном или више 
узорака М или већи

c = број узорака бактерија који може бити између m и М, узор-
ци се и даље сматрају прихватљивим ако је број бактерија осталих 
узорака m или мањи

ПРИЛОГ 2.
Микробиолошки стандарди Salmonella spp и Enterobacteriacae
Salmonella spp одсуство у 25 gr: n = 5; c = 0; m = O М = 0 
Enterobacteriacae: n = 5; c = 2; m = 10 М = 300 у 1 gr 
n = број узорака који се испитује 
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m = гранична вриједност броја бактерија, резултат се сматра 

задовољавајућим ако број бактерија у свим узорцима не прекора-
чује m

М = максимална вриједност броја бактерија, резултат се сма-
тра незадовољавајућим ако је број бактерија у једном или више 
узорака М или већи

c = број узорака бактерија који може бити између m и М, узор-
ци се и даље сматрају прихватљивим ако је број бактерија осталих 
узорака m или мањи.
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На основу члана 42. став 4. Закона о јавним скијали-

штима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/10 
и 33/16) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар 
трговине и туризма, уз сагласност министра за породицу, 
омладину и спорт и министра здравља и социјалне зашти-
те, 7. августа 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
O БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБИЉЕЖАВАЊА СПАСИЛАЧКЕ 
СЛУЖБЕ НА СКИЈАЛИШТУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови у погледу уре-

ђења простора спасилачке службе на скијалишту (у даљем 
тексту: спасилачка служба), техничке карактеристике опре-
ме спасилаца и обиљежавање спасилачке службе и спаси-
лаца на скијалишту и друга питања која су од значаја за рад 
спасилачке службе на скијалишту, на неуређеним дијелови-
ма скијалишта и на другим тешко приступачним подручји-
ма ван скијалишта.

Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) спасавање је низ радњи, поступака и специфичних 

активности за спасавање људског здравља и имовине на 
скијалишту, неуређеним дијеловима скијалишта и на дру-
гим тешко приступачним подручјима ван скијалишта,

2) дежурство у спасавању је континуирана присутност 
спасилаца на скијалишту, неуређеним дијеловима скија-
лишта и на другим тешко приступачним подручјима ван 
скијалишта ради превентивног и интервентног дјеловања 
спасилачке службе код ризичних догађаја, као што су: ску-
пови, такмичења, спортске активности,

3) тешко приступачна подручја ван скијалишта су по-
дручја на планинама у којима кретање и транспорт нису 
могући уобичајеним јавним средствима без посебних 
знања и вјештина за спасавање,

4) неуређени дијелови скијалишта су снијегом покри-
вена подручја у оквиру скијалишта на којима се одвијају 
разни облици специјалних зимских активности који се не 
уређују механизацијом за одржавање скијалишта, нити на 
њима постоји систем косог транспорта,

5) специфичне активности су активности на скија-
лишту, неуређеним дијеловима скијалишта и на другим 
тешко приступачним подручјима ван скијалишта која нису 
доступна надлежним хитним службама и у којима се уг-
роженој особи може приступити уз примјену способности, 
технике и опреме припадника спасилачке службе,

6) несрећа је догађај на скијалишту, неуређеним дијело-
вима скијалишта и на другим тешко приступачним подру-
чјима ван скијалишта који угрожава здравље и живот људи,

7) већа несрећа је догађај изазван изненадним дјело-
вањем природних сила, техничко-технолошких или других 
фактора на скијалишту, неуређеним дијеловима скијалишта 
и на другим тешко приступачним подручјима ван скија-
лишта који угрожава здравље или живот људи, односно 
узрокује штету на материјалним и другим добрима, а својим 
развојем може попримити карактеристике катастрофе.

Члан 3.
(1) Скијашки центар (у даљем тексту: Центар) обезбје-

ђује спасилачку службу чији су чланови оспособљени за 
спасавање на скијалишту, на неуређеним дијеловима скија-
лишта и на другим тешко приступачним подручјима ван 
скијалишта и који задовољавају стандарде оспособљавања 
утврђене Законом о јавним скијалиштима и спортским пра-
вилима за горску службу спасавања.

(2) Центар у вријеме зимске сезоне обезбјеђује конти-
нуиран рад спасилачке службе на скијалишту, и то:

1) најмање два спасиоца на скијалишту са укупним капа-
цитетом система косог транспорта до 1.000 скијаша на сат,

2) најмање четири спасиоца на скијалишту са укуп-
ним капацитетом система косог транспорта више од 1.500 
скијаша на сат.

(3) Изузетно, Центар обезбјеђује већи број спасилаца на 
скијалишту у односу на њихов број из става 2. овог члана 
ако постоји непосредна опасност од лавине и веће несреће 
и за вријеме смањене видљивости на стазама, сњежне не-
погоде и олује која угрожава безбједност вожње средстви-
ма косог транспорта.

Члан 4.
Спасилачка служба из члана 3. овог правилника обавља 

сљедеће послове:
1) спречавање несрећа и спасавање на скијалишту, неу-

ређеним дијеловима скијалишта и на другим тешко присту-
пачним подручјима ван скијалишта уз примјену посебних 
стручних знања и употребу техничке опреме за спасавање с 
циљем заштите људског живота, здравља и имовине,

2) организовање и припремање активности и мјера 
ради одржавања приправности за спасавање, те трајно ор-
ганизовање, оспособљавање и увјежбавање за одржавање 
и унапређивање спремности и способности за отклањање 
посљедица несрећа на скијалишту, неуређеним дијеловима 
скијалишта и на другим тешко приступачним подручјима 
ван скијалишта,

3) спровођење превентивних мјера за унапређивање си-
гурности, заштите и спасавања на скијалишту, неуређеним 
дијеловима скијалишта и на другим тешко приступачним 
подручјима ван скијалишта код специфичних активности 
на тим просторима,

4) спровођење дежурстава у спасавању с циљем спре-
чавања несрећа,

5) потраге за изгубљеним лицима на скијалишту, неу-
ређеним дијеловима скијалишта и на другим тешко присту-
пачним подручјима ван скијалишта,

6) организовање транспорта повријеђених и обољелих 
лица на скијалишту, неуређеним дијеловима скијалишта и 
на другим тешко приступачним подручјима ван скијалишта 
до надлежне здравствене установе,

7) издавање сигурносних препорука организаторима ту-
ристичких, спортских и других активности на скијалишту, 
неуређеним дијеловима скијалишта и на другим тешко 
приступачним подручјима ван скијалишта ради спречавања 
активности које угрожавају сигурност и здравље учесника,

8) спровођење континуираног информисања и едука-
ције физичких и правних лица о опасностима и мјерама 
сигурности на скијалишту, неуређеним дијеловима скија-
лишта и на другим тешко приступачним подручјима ван 
скијалишта,

9) издавање превентивних и едукативних материјала 
у вези са сигурношћу лица и имовине на скијалишту, неу-
ређеним дијеловима скијалишта и на другим тешко присту-
пачним подручјима ван скијалишта.

Члан 5.
(1) За рад спасилачке службе Центар обезбјеђује посеб-

ну просторију за смјештај спасилачке службе. 
(2) Просторија за смјештај спасилачке службе обезбје-

ђује се на приступачном мјесту у оквиру скијалишта, по 




