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утрошка средстава за период 1.1 - 30.9.2022. године у укуп-
ном износу од 40.000,00 КМ, и то са позиција:

- 415200 - капитални грантови за рјешавање проблема 
интерно расељених лица у износу од 25.000,00 КМ,

- 415200 - капитални грантови за финансирање поврат-
ка у Федерацију БиХ у износу од 15.000,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Републички се-

кретаријат за расељена лица и миграције и Министарство 
финансија.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3299/22 Предсједник
8. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1933
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о поштанским услугама 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 30/10), Влада Републике Српске, на 186. сједници, одр-
жаној 8.9.2022. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

I
Даје се сагласност на Цјеновник поштанских услуга којим 

се уређује поштарина за резервисане поштанске услуге.

II
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о давању сагласности, број: 04/1-012-2-2677/13, од 
12.12.2013. године (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 1/14), и Одлука о давању сагласности, број: 04/1-
012-2-2898/18, од 1.11.2018. године (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 105/18).

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3298/22 Предсједник
8. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и чл. 25. и 42. Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на 186. сједници, 
одржаној 8.9.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТAВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

МИНИСТРА ЗА РЕСОР ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ У 
МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 

ЗАШТИТЕ

1. Ернест Басало, дипл . правник, поставља се за вршио-
ца дужности помоћника министра за Ресор за рад и запо-
шљавање у Министарству рада и борачко-инвалидске за-
штите Републике Српске на период од 90 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3297/22 Предсједник
8. септембра 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1934
На основу члана 60. став 3. и члана 61. став 2. Закона 

о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 75/17) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министар пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРАЦИЈИ, ОДНОСНО ОДОБРАВАЊУ ОБЈЕКАТА 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ 

ПОРИЈЕКЛА И ВОЂЕЊУ РЕГИСТАРА

Члан 1.
Овим правилником прописују се врсте објеката за про-

изводњу и промет хране животињског поријекла који се 
региструју, односно одобравају, начин и поступак реги-
страције, односно одобравање објеката, образац захтјева 
за упис објекта у Регистар објеката и Регистар одобрених 
објеката, као и садржај и вођење Регистра објеката и Реги-
стра одобрених објеката.

Члан 2.
Поједини појмови који се користе у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) млијекомат је стационарни или покретни уређај на-

мијењен за директну продају сировог млијека, из властите 
примарне производње, крајњем потрошачу,

2) месница је малопродајни објекат за продају свјежег 
неупакованог меса, односно објекат у којем се врши расије-
цање и мљевење меса на захтјев крајњег потрошача,

3) рибарница је малопродајни објекат у коме се свјежи 
производи рибарства продају цијели, односно гдје се врши 
обрада производа рибарства (уклањање главе, вађење утро-
бе, резања на одреске, филете и комаде),

4) објекат за сакупљање јаја је регистровани објекат за 
сакупљање јаја од произвођача ради испоруке објекту за па-
ковање јаја у складу са општим условима за хигијену хране,

5) сабиралиште млијека је објекат који је одобрен за са-
купљање сировог млијека у складу са општим и посебним 
условима за хигијену хране,

6) сабирно, односно откупно мјесто за млијеко je обје-
кат који je регистрован за сакупљање сировог млијека од 
два или више произвођача који имају закључен уговор са 
субјектом за прераду млијека,

7) објекат за примарну производњу меда и пчелињих 
производа је регистровани објекат у коме се мед и пчелињи 
производи поријеклом из сопственог пчелињака сакупљају, 
врцају, пуне, пакују, складиште и стављају у промет,

8) објекат за пуњење и паковање меда и пчелињих про-
извода је одобрени објекат у коме се мед и пчелињи про-
изводи, без обзира на поријекло, пуне и пакују или се пуне 
и пакују услужно, а намијењени су за стављање у промет,

9) објекат за примарну производњу јаја је регистрован 
објекат у примарној производњи хране животињског по-
ријекла у коме се производи више од 100 јаја дневно ради 
стављања у промет,

10) објекат за прераду млијека је објекат у коме се 
врше обрада, прерада и паковање млијека или производа 
од млијека,

11) продајна возила су возила из којих се продаје храна 
животињског поријекла,

12) аутомати за продају су уређаји за продају примар-
них производа животињског поријекла,

13) објекат за производњу малих количина хране жи-
вотињског поријекла је објекат за производњу примарних 
производа животињског поријекла и прерађених производа 
животињског поријекла у малим количинама, а који служи 
за снабдијевање потрошача који се региструје, односно 
одобрава у складу са прописом који регулише област ма-
лих произвођача,
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14) субјекат у пословању са храном животињског по-

ријекла је правно лице, предузетник и физичко лице, које 
је одговорно за испуњавање прописаних захтјева за храну 
животињског поријекла у оквиру дјелатности коју обавља,

15) јајомат је стационарни или покретни уређај на-
мијењен за директну продају јаја, из властите примарне 
производње, крајњем потрошачу,

16) локални малопродајни објекат је продавница на 
подручју исте и сусједних општина или града, а у којој се 
храна животињског поријекла искључиво продаје крајњем 
потрошачу.

Члан 3.
(1) Објекти за производњу и промет хране животињског 

поријекла у којим се обавља дјелатност производње и про-
мета хране животињског поријекла, а који се региструју су:

1) објекат у примарној производњи хране животињског 
поријекла намијењен за јавну потрошњу:

1. објекат за примарну производњу јаја,
2. објекат за примарну производњу меда и других пче-

лињих производа,
3. објекат у коме се производи сирово млијеко,
4. узгајалиште риба, шкољкаша и остали објекти из 

аквакултуре,
5. објекат за узгој пужева;
2) објекат који се примарно користи као приватни стам-

бени простор у којем се припремају свјежи сир и кајмак 
ради стављања у промет;

3) објекат у коме се обавља дјелатност складиштења 
хране животињског поријекла без температурног режима;

4) сабирно, односно откупно мјесто за млијеко;
5) објекат за сакупљање јаја;
6) месница (касапнице);
7) рибарница;
8) аутомат путем којег се продаје храна животињског 

поријекла из примарне производње:
1. млијекомат,
2. јајомат,
3. остали аутомати за продају хране животињског по-

ријекла из примарне производње;
9) продајна возила из којих се продаје храна живо-

тињског поријекла:
1. покретна месница,
2. покретна рибарница,
3. остали покретни објекти из којих се продаје храна 

животињског поријекла.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, обавези регистра-

ције не подлијежу објекти из којих се директно снабдије-
вају крајњи потрошачи на мјесту производње примарних 
производа, и то:

1) објекат за примарну производњу меда и пчелињих 
производа, а који обухвата цјелокупну количину меда и пче-
лињих производа произведених на властитом пчелињаку,

2) објекат у којем се производи до 15.000 литара сиро-
вог крављег и/или 5.000 литара овчијег или козјег млијека 
годишње,

3) објекат за производњу јаја у којем се производи до 
100 јаја дневно,

4) сабиралиште дивљачи у којем се месо одстријељене 
дивљачи складишти и/или обрађује искључиво за личну 
употребу учесника лова.

Члан 4.
Регистрација објеката за производњу и промет хране 

животињског поријекла је поступак који се покреће по 
захтјеву субјекта у пословању са храном животињског по-
ријекла за упис у Регистар објеката без претходног утврђи-
вања испуњености општих и посебних услова за хигијену 

хране животињског поријекла прописаних Правилником о 
хигијени хране, Правилником о посебним правилима хи-
гијене хране животињског поријекла и овим правилником.

Члан 5.
(1) Субјекат у пословању са храном животињског по-

ријекла прије почетка обављања производње подноси Ми-
нистарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у 
даљем тексту: Министарство) захтјев за упис објекта из 
члана 3. став 1. овог правилника у Регистар објеката.

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 
1 – Захтјев за упис у Регистар објеката, а који се налази у 
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Уз Захтјев из става 2. овог члана подноси се сљедећа 
документација:

1) рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности, 
правног лица или за физичка лица потврда о упису у Реги-
стар пољопривредних газдинстава,

2) доказ о власништву или уговор о закупу простора 
(уколико је под закупом),

3) опис производње,
4) доказ о уплати таксе.

Члан 6.
(1) Након пријема Захтјева из члана 5. овог правилни-

ка, Министарство провјерава да ли је Захтјев уредан, те на 
основу уредно поднијетог захтјева и документације врши 
упис објеката из члана 3. овог правилника у Регистар обје-
ката, а министар пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: министар) доноси рјешење о регистра-
цији и одређује регистарски број, који је јединствен за тај 
објекат.

(2) Регистарски број састоји се од словне ознаке СПХ 
(субјекат у пословању са храном животињског поријекла), 
бројчане ознаке 3 (ознака за Републику Српску) и четворо-
цифрене бројчане ознаке 0000 (нпр. СПХ-3-0001).

(3) На млијекоматима, јајоматима и другим аутоматима 
за продају хране животињског поријекла из примарне про-
изводње обавезно је истицање регистарског броја.

(4) У објектима из члана 3. овог правилника ветеринар-
ска инспекција обавља службену контролу ради провјере 
испуњености општих и посебних услова за хигијену хране 
животињског поријекла и услова прописаних овим правил-
ником, и то најкасније у року од шест мјесеци од дана упи-
са у Регистар објеката.

(5) Уколико се након обављене службене контроле ве-
теринарске инспекције утврди да објекат из члана 3. овог 
правилника не испуњава опште и посебне услове за хигије-
ну хране животињског поријекла, ветеринарски инспектор 
подноси приједлог Министарству за укидање рјешења.

(6) Ветеринарска инспекција након спроведене службе-
не контроле из става 4. овог члана подноси Министарству 
извјештај путем Републичке управе за инспекцијске посло-
ве у року од 30 дана од дана извршене службене контроле.

Члан 7.
Субјекат у пословању са храном животињског по-

ријекла који послује у објекту за примарну производњу јаја 
свих врста живине из узгоја, поред општих услова о хигије-
ни хране, мора да испуни и сљедеће услове:

1) да јаја држи у просторима намијењеним за ускла-
диштење јаја све до тренутка продаје крајњем потрошачу,

2) да јаја складишти на уједначеној температури, не ни-
жој од 5 °C и не вишој од 18 °C, све до тренутка продаје 
крајњем потрошачу,

3) да јаја ставља на тржиште најкасније 21. дана од дана 
ношења,

4) да има резултате анализа на Salmonellu spp у скла-
ду са Правилником о контроли салмонелозе у јатима кон-
зумних носиља и производње конзумних јаја врсте Gallus 
Gallus у Републици Српској.
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Члан 8.
Субјекат у пословању са храном животињског по-

ријекла који послује у објекту за примарну производњу 
меда и пчелињих производа дужан је да, поред општих 
услова о хигијени хране, обезбиједи и просторију на-
мијењену искључиво руковању са медом и пчелињим про-
изводима, а која укључује и простор за складиштење меда 
и пчелињих производа и простор за материјал за паковање.

Члан 9.
Субјекат у пословању са храном животињског по-

ријекла који послује у објекту у коме се производи сирово 
млијеко, поред општих и посебних услова о хигијени хра-
не, мора да испуни и сљедеће услове:

1) сирово млијеко мора потицати од животиња на који-
ма су спроведене мјере здравствене заштите животиња у 
складу са Програмом мјера здравствене заштите животиња 
у Републици Српској,

2) сирово млијеко копитара може се замрзнути, на 
начин да се осигура посебан уређај који може осигурати 
одржавање температуре на највише -18 °C, при чему је по-
требно стално биљежити температуру и водити евиденцију 
о томе.

Члан 10.
(1) У објекту који се примарно користи као приватни 

стамбени простор у којем се припрема свјежи сир и кајмак 
ради стављања у промет дозвољено је припремати свјежи 
сир и кајмак ради стављања на тржиште, од највише 50 ли-
тара млијека дневно, од животиња са властитог имања.

(2) Објекат из става 1. овог члана мора да испуњава 
опште услове о хигијени хране.

(3) У објекту из става 1. овог члана сирово млијеко мора 
потицати од животиња са властитог имања над којима су 
спроведене мјере здравствене заштите животиња у складу 
са Програмом мјера здравствене заштите животиња у Репу-
блици Српској.

Члан 11.
(1) Месница мора испуњавати опште услове о хигијени 

хране.
(2) У месницама се може обављати нарезивање меса, а 

мљевење меса дозвољено је искључиво на захтјев купца.
(3) Уколико се у месницама месо расијеца или произво-

ди мљевено месо и месни приправци, осим услова из ста-
ва 1. овог члана, потребно је да објекат испуњава услове 
прописане у Прилогу 3, одјељак I, главе III и IV и одјељак 
V Правилника о посебним правилима хигијене хране живо-
тињског поријекла, те да посједује:

1) просторију или одговарајући простор за ускла-
диштење сировине који, у случају да се месница налази 
на пијаци, може бити дислоциран, али мора бити у склопу 
пијаце,

2) простор за припрему производа,
3) простор за ускладиштење материјала за паковање,
4) простор за паковање,
5) простор за складиштење готових производа,
6) опрему за сакупљање и чување нуспроизвода живо-

тињског поријекла који нису за исхрану људи.
(4) Расјечено и мљевено месо, као и месни приправци 

морају одмах након производње бити упаковани у малоп-
родајна паковања и као такви стављени на тржиште када 
се продају другом субјекту у пословању са храном живо-
тињског поријекла, а у месници га је дозвољено купцу по-
нудити неупаковано и упаковано.

(5) У месницама није дозвољено обављати производњу 
месних производа.

Члан 12.
(1) Рибарница мора испуњавати опште услове о хигије-

ни хране.

(2) У рибарници се може обављати припрема производа 
рибарства уколико за то постоје услови.

(3) Производи рибарства и припремљени производи ри-
барства морају се држати на температури отапајућег леда.

(4) Санитарни простор за раднике, као и простор за 
средства за чишћење и дезинфекцију производног погона 
може бити дислоциран од радног дијела ако се налази у 
кругу објекта или у склопу пијаце.

Члан 13.
(1) Млијекомат мора испуњавати опште захтјеве о хи-

гијени хране.
(2) Температура млијека у млијекомату мора бити 

видљиво истакнута на екрану.
(3) Сирово млијеко које се ставља на тржиште путем 

млијекомата мора испуњавати услове прописане у Прилогу 
3, одјељак IX Правилника о посебним правилима хигијене 
хране животињског поријекла, као и сљедеће захтјеве:

1) сирово млијеко у млијекомату не смије бити старије 
од 24 часа од муже,

2) сирово млијеко прије отпреме са имања поријекла 
мора бити охлађено на температури од 6 °C до 8 °C,

3) сирово млијеко у млијекомату мора се одржавати на 
температури од 0 °C до 4 °C,

4) сирово млијеко мора потицати од животиња на који-
ма су спроведене мјере здравствене заштите животиња у 
складу са Програмом мјера здравствене заштите животиња 
у Републици Српској.

(4) Спремник који се користи за превоз сировог млијека 
потребно је након сваке употребе очистити и дезинфико-
вати.

(5) На млијекомату морају бити доступне најмање сље-
деће информације:

1) опис производа (сирово млијеко) и упозорење о мо-
гућем штетном утицају на одређене категорије људи, са 
препоруком “користити послије кухања”,

2) име, адреса и контакт подаци произвођача и реги-
старски број,

3) датум муже,
4) датум и сат пуњења млијекомата.
(6) Продају млијека на једном аутомату може обављати 

само један произвођач млијека.

Члан 14.
(1) Јајомат мора испуњавати опште услове о хигијени 

хране.
(2) Јаја која се стављају на тржиште путем јајомата мо-

рају:
1) се држати на уједначеној температури, не нижој од 5 

°C и не вишој од 18 °C,
2) бити чиста и неоштећена,
3) бити стављена на тржиште најкасније 21. дана од 

дана ношења,
4) бити означена бројем фарме,
5) имати доступне резултате анализа на Salmonellu spp 

у складу са Правилником о контроли салмонелозе у јати-
ма конзумних носиља и производње конзумних јаја врсте 
Gallus Gallus у Републици Српској.

Члан 15.
Остали аутомати за продају хране животињског по-

ријекла из примарне производње, као и продајна возила 
(покретне меснице и покретне рибарнице) морају испуња-
вати опште услове о хигијени хране.

Члан 16.
Објекти за производњу и промет хране животињског 

поријекла у којим се обавља дјелатност производње и про-
мета хране животињског поријекла, а који се одобравају су:

1) одjељак 0: објекти за опште активности:
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1. CS – складиштење хране животињског поријекла и 

мјешовитог поријекла у условима контролисане температу-
ре (хлађење и замрзавање), (самостални објекти – хладњаче),

2. RW – препакивање хране животињског и мјешовитог 
поријекла (самостални објекти),

3. WM – велепродаја хране животињског и мјешовитог 
поријекла у условима контролисане температуре,

4. ZV – бродови хладњаче (изузев рибарства);
2) одjељак I: објекат за клање и расијецање папкара и 

копитара – говеда (В), коза (С), оваца (О), свиња (Р) и коња 
(S):

1. SН – за клање,
2. СР – за расијецање меса,
3. BLD – за производњу производа од крви,
4. TA – за кожу и производе од коже;
3) одјељак II: објекат за клање и расијецање живине и 

лагоморфа – живина (А) и лагоморфи (L):
1. SН – за клање,
2. СР – за расијецање меса,
3. ABP – за збрињавање нуспроизвода животињског по-

ријекла,
4. BLD – за производњу производа од крви;
4) одјељак III: објекат за клање и расијецање узгајане 

(фармске) дивљачи – узгајана дивљач (fG) и ратите (R):
1. SН – за клање,
2. СР – за расијецање меса;
5) одјељак IV: објекат за обраду и расијецање дивљачи – 

дивље птице (wA), дивљи лагоморфи (wL), дивљи папкари, 
те остала дивљач, односно сисари који нису папкари или 
лагоморфи (wG):

1. GНE – за обраду меса дивљачи,
2. СР – за расијецање меса;
6) одјељак V: објекат за производњу уситњеног меса, 

полупроизвода од меса и механички сепарисаног меса – го-
веда (В), козе (С), овце (О), свиње (Р), коњи (S), живина 
(А), узгајана дивљач (fG), ратите (R), дивља птица (wA), 
дивљи лагоморфи (wL), дивљи папкари, те остала дивљач, 
односно сисари који нису папкари или лагоморфи (wG):

1. ММ – за уситњено месо,
2. МР – за полупроизводе од меса,
3. МSМ – за механички сепарисано месо;
7) одјељак VI: објекат за производњу производа од 

меса:
1. PP – за прераду меса;
8) одјељак VII: објекат за производњу живих шкољка-

ша:
1. DC – отпремни центар,
2. PC – центар за пречишћавање;
9) одјељак VIII: објекат за производњу производа ри-

барства:
1. FV – бродови фабрике,
2. ZV – бродови хладњаче,
3. FFPP – објекат на копну за свјеже производе рибар-

ства,
4. PP, MSFP – објекат на копну за прераду рибе,
5. WM – за велепродају рибе,
6. AH – аукцијска хала за продају рибе;
10) одјељак IX: објекат за производњу колострума, си-

ровог млијека, производа од колострума и производа од 
млијека – говеда (В), коза (С) и оваца (О):

1. CC – сабиралиште млијека,
2. PP – за прераду млијека;
11) одјељак X: објекат за производњу јаја и производи 

од јаја:

1. EPC – за паковање јаја,
2. LEP – за прераду јаја у течном стању,
3. PP – за прераду јаја;
12) одјељак XI: објекат за производњу жаба и пужева:
1. PP – за прераду жаба (sn),
2. PP – за прераду пужева (fl );
13) одјељак XII: објекат за производњу топљене масти 

животињског поријекла и чварака:
1. CC – за сакупљање сировине,
2. PP – за прераду сировина (топљење масти и про-

изводња чварака);
14) одјељак XIII: објекат за прераду желудаца, бешика 

и цријева:
1. CC/PP – за прераду желудаца, бешика и цријева;
15) одјељак XIV: објекат за производњу желатина:
1. CC – за сакупљање сировина за производњу желати-

на за исхрану људи,
2. PP – за производњу желатина;
16) одјељак XV: објекат за производњу колагена:
1. CC – за сакупљање сировина за производњу колагена 

за исхрану људи,
2. PP – за производњу колагена;
17) одјељак XVI: објекат за производњу рафинисаних 

производа животињског поријекла:
1. PdP – за прераду рафинисаних производа:
– хондроитин сулфат,
– хијалуронска киселина,
– други хидролизирани производи од хрскавице,
– хитосан,
– глукозамин,
– сирило, желатин од рибљег мјехура,
– аминокиселине које су одобрене као прехрамбени ад-

итиви у складу са посебним прописом;
18) одјељак XVII: објекат за производњу меда и про-

извода од меда:
1. PdP – за обраду и прераду меда (HO);
19) одјељак XVIII: објекти за производњу мјешовите 

хране која садржи прерађене производе животињског по-
ријекла:

1. MS – за мјешовиту храну која садржи прерађене про-
изводе од млијека, а која није одржива на собној темпера-
тури,

2. МС – за мјешовиту храну која садржи прерађене про-
изводе животињског поријекла, а која није одржива на соб-
ној температури.

Члан 17.
Одобравање објеката за производњу и промет хране 

животињског поријекла покреће се по захтјеву субјекта у 
пословању са храном животињског поријекла за упис у Ре-
гистар одобрених објеката, којим се утврђује да ли објекат 
испуњава прописане опште и посебне услове за хигијену 
хране животињског поријекла.

Члан 18.
(1) Субјекат у пословању са храном животињског по-

ријекла прије почетка обављања дјелатности подноси Ми-
нистарству захтјев за упис објекта из члана 16. овог пра-
вилника у Регистар одобрених објеката.

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 
2 – Захтјев за упис у Регистар одобрених објеката, који се 
налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни 
дио.

(3) Уз Захтјев из става 2. овог члана подноси се сљедећа 
документација:



 

6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 92 21.9.2022.

1) рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности 
или правног лица,

2) доказ о власништву, односно уговор о закупу просто-
ра (уколико је под закупом),

3) опис објекта са шематским приказом (план/тлоцрт) 
са уцртаним просторијама, опремом и технолошким путе-
вима производње,

4) подаци о планираној дјелатности, и то: опис свих дје-
латности које се обављају у објекту, односно опис поступка 
производње и дијаграм тока за сваку производну линију, 
навођење група и категорија производа који се производе, 
прерађују и стављају у промет, пројектовани капацитет 
производње, прераде и складиштења у објекту на дневном/
мјесечном/годишњем нивоу,

5) опис програма самоконтроле за планиране дјелатно-
сти,

6) доказ о уплати таксе.

Члан 19.
Послије пријема Захтјева из члана 18. овог правилника 

Министарство провјерава да ли је Захтјев уредан, те уколи-
ко је Захтјев уредан, министар доноси рјешење, у складу 
са чланом 64. Закона о ветеринарству Републике Српске, 
којим именује комисију која врши преглед објекта ради 
утврђивања испуњености општих и посебних услова за хи-
гијену хране животињског поријекла у објекту.

Члан 20.
(1) Ако комисија из члана 19. овог правилника утврди 

да су у објекту за производњу и промет хране животињског 
поријекла испуњени општи услови за хигијену хране живо-
тињског поријекла, министар доноси привремено рјешење 
о испуњености услова за обављање дјелатности у објекту, 
додјељује му ветеринарски контролни број и објекат се 
привремено уписује у Регистар одобрених објеката.

(2) Привремено одобрење из става 1. овог члана не 
може бити краће од три мјесеца нити дуже од шест мје-
сеци.

(3) Прије истека рока из става 2. овог члана комисија из 
члана 19. овог правилника поново утврђује да ли су у објек-
ту за производњу и промет хране животињског поријекла 
и даље испуњени општи услови за хигијену хране живо-
тињског поријекла, те утврђује да ли су испуњени посебни 
услови за хигијену хране животињског поријекла и импле-
ментиран HACCP.

(4) Ако објекат за производњу и промет хране живо-
тињског поријекла испуњава услове из става 3. овог члана, 
уписује се у Регистар одобрених објеката и задржава до-
дијељени ветеринарски контролни број.

(5) Ако се утврди да објекат за производњу и промет 
хране животињског поријекла не испуњава услове из става 
3. овог члана, министар доноси рјешење о одбијању захтје-
ва за одобравање објекта, а објекат се брише из Регистра 
одобрених објеката и укида се додијељени ветеринарски 
контролни број.

(6) Ветеринарски контролни број састоји се од словне 
ознаке BA (словна ознака за Босну и Херцеговину), бројча-
не ознаке 3 (ознака за Републику Српску) и четвороцифре-
не бројчане ознаке 0000 (нпр. BA-3-0001).

Члан 21.
Ако се у одобреном објекту за производњу и промет 

хране животињског поријекла врши реконструкција којом 
се мијењају раније утврђени услови у односу на капацитет 
производње, врсту и обим дјелатности, објекат подлијеже 
поновном поступку одобравања.

Члан 22.
(1) Регистар објеката, односно Регистар одобрених 

објеката садржи:
1) име и презиме, адресу, односно пословно име и 

сједиште субјекта у пословању храном животињског по-
ријекла,

2) податке о регистрованој, односно одобреној дјелат-
ности у објекту,

3) јединствени матични број, односно јединствени 
идентификациони број,

4) назив јединице локалне самоуправе, мјесто и адреса 
објекта гдје се обавља дјелатност,

5) контакт телефон, број факса, имејл-адреса,
6) регистарски број, односно ветеринарски контролни 

број,
7) капацитет објекта,
8) врсте животиња које се користе за производњу хране,
9) датум и број рјешења о регистрацији, односно одо-

бравању објекта,
10) датум и број рјешења о укидању рјешења о реги-

страцији, односно одобрењу објеката,
11) напомене.
(2) Поред података из става 1. овог члана, Регистар 

одобрених објеката садржи и податак о року привременог 
уписа.

(3) Подаци из ст. 1. и 2. овог члана уписују се у Регистар 
објеката и Регистар одобрених објеката.

Члан 23.
Регистар објеката и Регистар одобрених објеката воде 

се у електронском облику.

Члан 24.
(1) У Регистар објеката и Регистар одобрених објеката 

уписују се промјене података настале у вези са подацима 
који су уписани у ове регистре.

(2) Субјект у пословању са храном подноси Министар-
ству захтјев, на обрасцима 1. или 2. из Прилога овог пра-
вилника, ради уписа промјене података у Регистар објеката 
и Регистар одобрених објеката, а уз захтјев доставља опис 
промјене и доказ којим се потврђује настала промјена.

(3) Захтјев из става 2. овог члана субјекат у пословању 
са храном животињског поријекла подноси најкасније у 
року од 30 дана од настале промјене.

(4) На основу уредног захтјева из става 2. овог члана 
министар доноси рјешење о испуњености услова, а подаци 
о промјени података уносе се у Регистар објеката и Реги-
стар одобрених објеката.

Члан 25.
Објекти за производњу и промет хране животињског 

поријекла кojи су до дана ступања на снагу овог правил-
ника рeгистрoвaни, oднoснo oдoбрeни остају уписани у 
Регистар објеката и Регистар одобрених објеката и задржа-
вају додијељени ветеринарски контролни број на период не 
дужи од три године од дана ступања на снагу овог правил-
ника.

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-567/22
7. септембра 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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ПРИЛОГ
Образац 1.

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОБЈЕКАТА

□ УПИС У РЕГИСТАР ОБЈЕКАТА □ ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ ОБЈЕКАТА □ БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ОБЈЕКАТА

ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ У ПОСЛОВАЊУ СА ХРАНОМ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА Промијењен 
податак

Пословно име субјекта: □
Назив објекта: □
Град/општина: □
Мјесто: □
Поштански број: □
Улица и број: □
Локација објекта (X, Y координате): □
Телефон: □
Факс: □
Е-mail: □
ЈИБ/ЈМБ: □
Име и презиме одговорног лица у субјекту: □
Име и презиме одговорног лица у објекту:
Радно мјесто:

□

Регистарски број:
(уписати само код промјене података о објекту)

□

Привремено рјешење број и датум: □

Подаци о дјелатности:

Врста хране и дјелатност
(означити дјелатност)

Количина производа
(уписати количину)

1.
□ Објекат у примарној производњи хране животињског поријекла намијењен за јавну 
потрошњу:

Недјељно__________________
Годишње__________________

□ објекат за производњу јаја
Недјељно__________________
Годишње__________________

□ објекат за примарну производњу меда и других производа пчела
Недјељно__________________
Годишње__________________

□ објекат у коме се производи сирово млијеко
Недјељно__________________
Годишње__________________

□ узгајалиште риба, шкољкаша и остали објекти из аквакултуре
Недјељно__________________
Годишње__________________

□ објекат за узгој пужева
Недјељно__________________
Годишње__________________

□ други објекат у коме се обавља дјелатност примарне производње хране животињског 
поријекла

Недјељно__________________
Годишње__________________

2.
□ Објекат који се примарно користи као приватни стамбени простор, а у којем се припре-
ма свјежи сир и кајмак ради стављања у промет

Недјељно__________________
Годишње __________________

3.
□ Објекат у коме се обавља дјелатност складиштења хране животињског поријекла без 
температурног режима

Недјељно__________________
Годишње__________________

4.
□ Сабирно, односно откупно мјесто за млијеко

Недјељно__________________
Годишње__________________

5.
□ Објекат за сакупљање јаја

Недјељно__________________
Годишње__________________

6.
□ Месница 

Недјељно__________________
Годишње__________________

7.
□ Рибарница 

Недјељно__________________
Годишње__________________

8.
□ Аутомат за продају:

□ млијекомат
Недјељно__________________
Годишње__________________
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□ јајомат
Недјељно__________________
Годишње__________________

□ остали аутомати за продају хране животињског поријекла из примарне производње
Недјељно__________________
Годишње__________________

9.
□ Продајна возила:

□ покретна месница
Недјељно__________________
Годишње__________________

□ покретна рибарница
Недјељно__________________
Годишње__________________

□ остали покретни објекти
Недјељно__________________
Годишње__________________

ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАЛИХ КОЛИЧИНА ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
□ Пословање малим количинама примарних производа
Подаци о дјелатности:

Врста хране и дјелатност (означи-
ти дјелатност)

Количина производа
(уписати количину)

Мјесто директне продаје
(обиљежити мјесто продаје)

продаја сировог млијека □ недјељно _________________ - газдинство
- домаћа трпеза
- локална пијаца
- локална продаја доставом на кућну адресу (од врата до 
врата)
- локални малопродајни објекат

□
□
□
□

□

продаја јаја □

недјељно__________________
годишње__________________

- газдинство
- домаћа трпеза
- локална пијаца
- локална продаја доставом на кућну адресу (од врата до 
врата)
- локални малопродајни објекат
- локалне манифестације

□
□
□
□

□
□

продаја рибе □

недјељно__________________
годишње__________________

- са пловила
- локална продаја доставом на кућну адресу (од врата до 
врата)
- локални малопродајни објекат
- локална пијаца

□
□

□
□

продаја крупне дивљачи □
недјељно__________________
годишње__________________

- продаја у ловишту
- локална продаја доставом на кућну адресу (од врата до 
врата)
- локални малопродајни објекат
- локална пијаца

□
□

□
□

продаја ситне дивљачи □
недјељно__________________
годишње__________________

- продаја у ловишту
- локална продаја доставом на кућну адресу (од врата до 
врата)
- локални малопродајни објекат
- локална пијаца

□
□

□
□

прерада млијека у домаћин-
ству
(навести производе: свјежи 
сир, меки сир, полутврди 
сир, млад и зрео кајмак)

□ недјељно__________________

- газдинство
- домаћа трпеза
- локална пијаца
- локални малопродајни објекат

□
□
□
□

пуњење и паковање меда у 
домаћинству □ годишње_________________

- газдинство
- домаћа трпеза
- локална пијаца
- продаја доставом на кућну адресу (од врата до врата)
- сајмови меда и друге манифестације
- продаја меда на велико другим објектима који се баве 
прерадом меда 

□
□
□
□
□

□
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□ Прерада меса на газдинству
Подаци о дјелатности:

Прерада меса на газдинству (уписати 
врсту/назив традиционалног производа)*

Количина** готових производа од меса
(уписати количину)

Подручје продаје (обиљежити 
мјесто продаје)

1. недјељно_____________________ - газдинство
- домаћа трпеза
- локална пијаца
- локални малопродајни 
објекат

□
□
□

□

2. недјељно_____________________

3. недјељно_____________________

4. недјељно_____________________

5. недјељно_____________________

6. недјељно_____________________

* Ферментисане суве кобасице, сухомеснати производи, сува сланина и чварци.
** Количина производа значи укупна количина свих врста готових производа произведених у прописаном периоду.

Изјава подносиоца Захтјева
Овим изјављујем:
1) да су подаци које сам уписао/ла у овај образац тачни,
2) да су испуњени општи и посебни услови за хигијену хране животињског поријекла за обављање наведене дјелатности у складу са 
посебним прописима,
3) о свакој промјени података обавијестићу Министарство, Ресор за ветеринарство у року од 30 дана од дана настанка промјене пода-
така,
4) да је приложен доказ о уплати републичке административне таксе.

Потпис подносиоца Захтјева:
Датум: ______________                                                                                                                                            _________________________

Образац 2.

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА

□ УПИС У РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ 
ОБЈЕКАТА

□ ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ ОДО-
БРЕНИХ ОБЈЕКАТА

□ БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ 
ОБЈЕКАТА

ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ У ПОСЛОВАЊУ СА ХРАНОМ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА Промијењен 
податак

Пословно име субјекта: □

Назив објекта: □

Град/општина: □

Мјесто: □

Поштански број: □

Улица и број: □

Локација објекта (X, Y координате): □

Телефон: □

Факс: □

Е-mail: □

ЈИБ: □

Име и презиме одговорног лица у субјекту: □

Име и презиме одговорног лица у објекту:
Радно мјесто:

□

Ветеринарски контролни број:
(уписати само код промјене података о објекту)

□

Привремено рјешење, број и датум: □

Промет/извоз:
□ УНУТРАШЊИ ПРОМЕТ
□ ЗЕМЉЕ ЦЕФТЕ
□ ЕУ/САД
□ ЦАРИНСКИ САВЕЗ / ТРЕЋЕ ЗЕМЉЕ

□

* Приликом подношења Захтјева за промјену података, сваки измијењени податак о субјекту и/или објекту потребно је додатно нагласити 
означавањем поља “Промијењен податак”.
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0 □ OБЈЕКАТ ЗА ОПШТЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

□ Складиштење хране животињског и мјешовитог поријекла у условима контролисане температуре (самостални објекти – хлађење и 
замрзавање)
Капацитет:         □ месо             □ месо              □ производи             □ живи              □ производи              □ млијеко и млијечни
_________          копитара и      живине и          рибарства                шкољкаши         од меса                      производи
                            папкара           лагоморфа
□ Препакивање хране животињског и мјешовитог поријекла (самостални објекти)
Капацитет:         □ месо             □ месо               □ производи             □ мед и              □ производи             □ млијеко
_________          копитара и      живине и           рибарства и             производи         од меса                      и млијечни
                            папкара           лагоморфа         шкољ.                      од меда                                                 производи
□ Велепродаја хране животињског и мјешовитог поријекла у условима контролисане температуре
Капацитет: ____________
□ Бродови хладњаче (изузев рибарства)
Капацитет: ____________

I □ OБЈЕКАТ ЗА КЛАЊЕ И РАСИЈЕЦАЊЕ ПАПКАРА И КОПИТАРА

Капацитет: ________________________
Ком./дан:__________________________
Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ клање                          □ говеда                                □ овце/козе                                   □ свиње                                □ копитари
□ расијецање                 □ говеда                                □ овце/козе                                   □ свиње                                □ копитари
□ производи                   □ говеда                               □ овце/козе                                   □ свиње                                □ копитари
од крви
□ кожа и                         □ говеда                                □ овце/козе                                   □ свиње                                □ копитари
производи
од коже 

II □ OБЈЕКАТ ЗА КЛАЊЕ И РАСИЈЕЦАЊЕ ЖИВИНЕ И ЛАГОМОРФА

Капацитет: ________________________
Ком./дан:__________________________
Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ клање                             □ живина                              □ нојеви                              □ лагоморфи
□ расијецање                    □ живина                              □ нојеви                              □ лагоморфи
□ производи                     □ живина                              □ нојеви                              □ лагоморфи
од крви
□ нуспроизводи               □ живина                               □ нојеви                              □ лагоморфи
животињског
поријекла

III □ OБЈЕКАТ ЗА КЛАЊЕ И РАСИЈЕЦАЊЕ УЗГАЈАНЕ (ФАРМСКЕ) ДИВЉАЧИ

Капацитет: ________________________
Ком./дан:__________________________
Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ клање дивљачи из узгоја                     □ сисари                             □ птице
□ расијецање                                            □ сисари                             □ птице
дивљачи из узгоја 

IV □ OБЈЕКАТ ЗА ОБРАДУ И РАСИЈЕЦАЊЕ ДИВЉАЧИ

Капацитет: ________________________
Ком./дан:__________________________
Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ обрада                               □ дивљи                               □ дивљи                                 □ дивљи                               □ дивље
уловљене                              копитари                             сисари                                    лагоморфи                           птице
дивљачи
□ расијецање                        □ дивљи                               □ дивљи                                 □ дивљи                               □ дивље
уловљене                               копитари                             сисари                                    лагоморфи                           птице
дивљачи



21.9.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 92 11

V □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСИТЊЕНОГ МЕСА, ПОЛУПРОИЗВОДА ОД МЕСА И МЕХАНИЧКИ СЕПАРИСАНОГ 
МЕСА

Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ Уситњено месо
□ Полупроизводи од меса

                                  □ уситњено                                  □ уситњено                             □ свјежа                              □ полуприпремљена
                                  необликовано                              обликовано                             кобасица                             јела од меса
                                  месо                                              месо
Капацитет: ________________________
Kg/дан:___________________________

□ Механички сепарисано месо

VI
□ OБЈЕКАТ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ПРО-
ИЗВОДА ОД МЕСА

□
Говеда

□
Овце/
козе

□
Свиње

□
Копитари

□
Живина

□
Лагоморфи

□
Дивљач

□
Фарм. 
дивљач

Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□                                                           □                                                     □
Ферментисане кобасице                    ферментисане                               ферментисане
                                                              суве кобасице                              полусуве кобасице
_____________________
□
Сухомеснати производи
_____________________
□
Димљени производи од меса
_____________________
□
Барене кобасице                     □ фино уситњене                □ грубо уситњене                  □ барене кобасице                □ месни хљебови
                                                  барене кобасице                 барене кобасице                    са комадима меса
_________________________
□
Куване кобасице                     □ јетрене кобасице              □ крвавице                             □ куване кобасице са желеом
                                                  и паштете
_________________________
□
Јела од меса
_______________________
□                                       □ конзерве                  □ конзерве                  □ конзерве                      □ кобасице у                     □ јела од
Конзерве од меса            од меса                        од меса                       од уситњеног меса          конзерви                          меса у
                                          у комадима                 у сопств. соку                                                                                               конзерви
______________
□                                       □ без                                                         □ са
Сланина                           термичке обраде                                     термичком обрадом
______________

VII □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖИВИХ ШКОЉКАША

Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ Отпремни центар
□ Центар за пречишћавање

VIII □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА

Капацитет: ________________________
Kg/год.:____________________________

□ Бродови фабрике                                      □ Бродови хладњаче                                           □ Објекти на копну за
                                                                                                                                                      свјеже производе
                                                                                                                                                      рибарства
□ Објекти на копну за прераду                  □ Велепродаја рибе                                              □ Аукцијска хала за рибе продају рибе
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IX □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛОСТРУМА, СИРОВОГ МЛИЈЕКА, 
ПРОИЗВОДА ОД КОЛОСТРУМА И ПРОИЗВОДА ОД МЛИЈЕКА

□
Говеда и биво-
лица

□
Оваца и коза

□
Осталих 
врста

□ Сабиралишта млијека
Капацитет: ________________
литара/дан:________________
□ Прерада млијека
Капацитет: _______________
литара/дан:________________
                   □ Термички                                □ пастеризовано млијеко             □ стерилизовано млијеко
                   обрађено млијеко
                   □ Ферментисани                       □ јогурт                □ кисело              □ ферментис.               □ кефир               □ ферментисани
                   производи од                                                           млијеко               са пробиот.                                                млијеч. напици
                   млијека                                                                                                 бакт.
                   □ Павлака                                   □ термички          □ ферментис.      □ остале
                                                                         обрађена             производи           врсте
                                                                         павлака                од павлаке          павлака
                    □ Маслац                                    □ маслац              □ маслац од
                                                                                                       сурутке
                    □ Масло
                    □ Анхидрована млијечна маст
                    □ Млаћеница
                    □ Кајмак                                  □ млади                     □ зрели                     □ крем                     □ кајмак
                      (скоруп)                                 кајмак                        кајмак                       кајмак                      намаз
                    □ Сиреви
                    и производи од сира               □ сиреви                    □ сиреви                   □ производи од сира             □ качкаваљ
                                                                      са зрењем                  без зрења                  намази, десерти,
                                                                                                                                            топљени сир
                    □ Кондензов.                     □ незаслађено                 □ заслађено
                    млијеко
                    □ Млијеко у праху и други
                    сушени производи од млијека
                    □ Сурутка                            □ сурутка                     □ сурутка у                     □ кисела                     □ сир од
                                                                                                        праху                              сурутка                       сурутке
                                                                                                                                                у праху
                    □ Млијечни напици и млијечни десерти
                    □ Млијечни намази
                    □ Смрзнути десерти
                    □ Казеин и казеинати
                    □ Копреципитати
                    □ Сушени производи од млијека

X □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЈАЈА И ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈА

Капацитет: ________________________
Koм./дан:____________________________

□ Објекат за паковање јаја
Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ Прерада
јаја

                                        □ течни                     □ смрзнути                     □ сушени                     □ кувани                     □ термички
                                        хлађени                    производи од                   производи од             производи од              обрађ. јаја
                                        производи од           јаја                                    јаја                              јаја                                у
                                        јаја                                                                                                                                               љусци
Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ Прерада јаја
у течном стању

XI □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖАБА И ПУЖЕВА

Капацитет:
Kg/дан:____________

□ Прерада жаба
□ Прерада пужева
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XII
□ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЉЕНЕ МАСТИ ЖИВО-
ТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА И ЧВАРАКА

□
Говеда/оваца
/коза

□
Свиња

□
Осталих врста

Капацитет:
Kg/дан:____________

□ Прерада                     □ топљена
сировина                       маст

XIII □ OБЈЕКАТ ЗА ПРЕРАДУ ЖЕЛУДАЦА, БЕШИКА И ЦРИЈЕВА
Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ Прерада желудаца, бешика и цријева
XIV □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖEЛАТИНА

Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ Сакупљање сировина за производњу желатина за исхрану људи
□ Производња желатина

XV □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОЛАГЕНА
Капацитет: ________________________
Kg/дан:____________________________

□ Сакупљање сировина за производњу колагена за исхрану људи
□ Производња колагена

XVI □ OБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАФИНИСАНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
Капацитет: ________________
kg/дан: ________________

□ Прерада рафинисаних производа:                                                    □ хондроитин сулфат
□ хијалуронска киселина
□ други хидролизирани
производи од хрскавице
□ хитосан
□ глукозамин
□ сирило, желатин
од рибљег мјехура
□ аминокиселине које су
одобрене као прехрамбени
адитиви у складу са
посебним прописима

XVII
XVIII

□ ОСТАЛЕ ПОВЕЗАНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЈЕКТУ (уколико не спадају у
гореописане)

□ Објекти за обраду и прераду меда
□ Објекти за међународни кетеринг – прерада
□ Мјешовита храна која садржи прерађене производе од млијека, а која није одржива на собној температури
□ Мјешовита храна која садржи прерађене производе животињског поријекла, а која није одржива на собној температури 

ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАЛИХ КОЛИЧИНА ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
□ Клање живине и лагоморфа на газдинству
Подаци о дјелатности:

Врста хране и дјелатност
Количина*

(уписати количину)
Подручја продаје

(обиљежити мјесто продаје)
Клање и продаја меса и живине – бројлери 
(ком.)

недјељно_____________ - газдинство
- домаћа трпеза
- локална пијаца
- локални малопродајни објекат

□
□
□
□

Клање и продаја меса живине – гуске, патке и 
ћурке (ком.)

недјељно_____________

Клање и продаја меса лагоморфа (ком.) недјељно_____________
* Количина значи укупна количина свих животиња закланих на газдинству у прописаном периоду.

□ Прерада меса за производњу уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (мала прерада)
Подаци о дјелатности:

Прерада меса – врсте производа
(уситњено месо, полупроизводи од меса и производи од меса)

Количина*
(уписати количину)

1. недјељно_____________
2. недјељно_____________
3. недјељно_____________
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4. недјељно_____________
5. недјељно_____________
6. недјељно_____________
Нарезивање и паковање производа** дневно ______________
* Количина производа значи укупна количина свих врста производа произведе-
них у прописаном периоду.
** Нарезивање и паковање производа одобрава се као посебна дјелатност.

□ Клање животиња малог капацитета (мала кланица)
Подаци о дјелатности:

Врста животиње
Количина*

(уписати количину)
Клање говеда (ком.) недјељно_____________
Клање телади (ком.) недјељно_____________
Клање свиња, оваца и коза (ком.) недјељно_____________
Клање прасади (ком.) недјељно_____________
Клање и продаја меса живине – бројлери (ком.) недјељно_____________
Клање и продаја меса живине – гуске, патке и ћурке (ком.) недјељно_____________
Клање и продаја меса лагоморфа (ком.) недјељно_____________
* Количина производа значи укупна количина свих врста производа произведених 
у прописаном периоду.
** Расијецање меса за малопродају одобрава се као посебна дјелатност.

□ Прерада млијека малог капацитета (мала мљекара)
Подаци о дјелатности:

Врста животиње
Количина*

(уписати количину)
1.

недјељно_____________
годишње_____________

2.
3.
4.
5.
6.
Нарезивање и паковање производа** дневно______________
* Количина производа значи укупна количина свих врста производа произведе-
них у прописаном периоду; максимални недјељни капацитет 5.000 литара, макси-
мални годишњи капацитет 250.000 литара.
** Нарезивање и паковање производа одобрава се као посебна дјелатност.

Изјава подносиоца Захтјева
Овим изјављујем:
1) да су подаци које сам уписао у овај образац тачни,
2) да су испуњени општи и посебни услови за хигијену хране животињског поријекла за обављање наведене дјелатности у складу са 
посебним прописима,
3) о свакој промјени података обавијестићу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ресор за ветеринарство у року 
од 30 дана од дана настанка промјене података,
4) да је приложен доказ о уплатама административних такси.
Датум: _________________                                                                                                                                    Потпис подносиоца Захтјева:

___________________________

1935
На основу члана 10. Закона о вјештацима Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/17), 
Министарство правде Републике Српске  с а ч и њ а в а

ДОПУНУ
ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ ВЈЕШТАКА

Допуњава се Јединствена листа вјештака, број: 
08.020/704-144/20, од 27.10.2020. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 110/20), како слиједи:

“1. ВЈЕШТАЦИ ЕКОНОМСКЕ ОБЛАСТИ
352. Новаковић (Петко) Весна, Ул. Лава Николајеви-

ча Толстоја 7, Бања Лука, доктор економских наука, теле-

фон број: 065/601-234, Рјешењем број: 08.020/704-60/22, 
од 25.5.2022. године, именована за вјештака за економску 
област;

24. ПРАВНА ЛИЦА ЗА ПОСЛОВЕ ВЈЕШТАЧЕЊА 
ЕКОНОМСКА ОБЛАСТ:

11. ‛Proхima Consulting’  д.о.о. Бања Лука, Ул. Младе-
на Стојановића 111, телефон број: 065/393-364, Рјешењем 
Министарства правде Републике Српске, број: 08.020/704-
77/22, од 5.8.2022. године, утврђено је да наведено правно 
лице испуњава услове за вршење послова вјештачења за 
економску област;”.

Број: 08.020/704-144/20
9. септембра 2022. године Министар,
Бањалука Антон Касиповић, с.р.




