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ПРИЛОГ 1.
___________________
Подносилац Исправе

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
КАПЕТАНИЈА ПРИСТАНИШТА БРЧКО

ИСПРАВА О ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

Технички назив: 
Класа терета: 
АДН број: 
Начин паковања: 
Количина опасних материја: 
Начин руковања опасном материјом: 
Име, односно ознака пловила и ЕНИ број: 
Државна припадност и лука уписа пловила: 
Носивост, газ и дужина пловила: 
Потврда о способности пловила за превоз поједине класе опасне материје – вриједи до: 
Врста манипулације (утовар или истовар): 
План смјештаја опасних материја на пловилу: 
Предвиђено вријеме доласка – одласка пловила: 

Да су подаци наведени у исправи истинити, да паковање одговара прописима те да је амбалажа у исправном стању, потврђује:

Подносилац Исправе:
___________________
 Потпис  М. П.

На основу Исправе, Капетанија пристаништа Брчко издаје:

ОДО Б Р ЕЊЕ
за руковање опасним материјама на пловилу наведеним у овој исправи.
Руковање опасним материјама на пловилу може почети _________ 20____ године у _______ сата/и.

 М. П. КАПЕТАНИЈА ПРИСТАНИШТА
_____________________________

1870
На основу члана 19. став 3. и члана 22. став 2. Закона о 

нуспроизводима животињског поријекла (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 60/13) и члана 76. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, брoj 115/18), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОБЈЕКАТА У 

ПОСЛОВАЊУ СА НУСПРОИЗВОДИМА И ОБЛИКУ, 
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ОБЈЕКАТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за регистраци-

ју објеката у пословању са нуспроизводима и облик, садр-
жај и начин вођења Регистра објеката.

Члан 2. 
Одредбе овог правилника не примјењују се на:
1) објекте у којим настају нуспроизводи животињског 

поријекла обављањем дјелатности клања животиња, про-
изводње и промета хране животињског поријекла, који су 
регистровани или одобрени у складу са прописима којим се 
уређују услови у вези са хигијеном хране, осим објеката за 
које је овим правилником прописана обавеза регистровања,

2) објекте у којим настају нуспроизводи животињског 
поријекла као посљедица држања, чувања и узгајања жи-
вотиња или вођења бриге о њима, осим објеката за које је 
овим правилником прописана обавеза регистровања,

3) објекте за израду трофеја или штављених трофеја 
искључиво за сопствене потребе, односно који нису на-
мијењени за даље уступање уз накнаду или без накнаде.

Члан 3.
(1) Објекти у пословању са нуспроизводима су објекти 

који су под контролом субјекатa у пословању и који оба-
вљају дјелатност производње, обраде, складиштења, ста-
вљања у промет, дистрибуције, коришћења или збрињавања 
нуспроизвода животињског поријекла, односно добијених 
производа у било којој фази настанка, превоза, сакупљања, 
руковања, обраде, прераде, складиштења, стављања у про-
мет, дистрибуције, коришћења или збрињавања.

(2) Објекти из става 1. овог члана који се уписују у Ре-
гистар објеката наведени су у Прилогу 1. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

Члан 4.
(1) Објекти из члана 3. овог правилника уписују се у 

Регистар објеката ако:
1) су конструисани на начин којим се обезбјеђује њи-

хово ефикасно чишћење и дезинфекција и одговарајуће на-
прављене подове за одвод отпадних вода,

2) се поступци чишћења успостављају и документују за 
све дијелове објекта,

3) се производи након обраде складиште у објекту на 
начин да се избјегну ризици од контаминације,

4) имају просторије за личну хигијену (свлачионице, 
гардеробе, туш-кабине, умиваоници за особље),

5) имају одговарајућу заштиту против штеточина, као 
што су инсекти, глодари и птице,
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6) се инсталација и опрема у објекту одржава у добром 

стању и ако се опрема за мјерење калибрира редовно, а кон-
тејнери и возила одржавају с циљем избјегавања ризика од 
контаминације,

7) се у објекту редовно контролишу температура, при-
тисак, вријеме излагања и величина честица.

(2) Осим услова из става 1. овог члана, у објектима у 
пословању са нуспроизводима успостављају се процедуре 
према којим:

1) лица која раде у објектима са нуспроизводима оба-
везна су да носе прикладну, чисту и, гдје је то потребно, 
заштитну одјећу,

2) лицима која раде у нечистом дијелу објекта није до-
звољен улазак у чисти дио објекта без претходне промјене 
радне одјеће и обуће и без дезинфекције,

3) није дозвољено помјерање опреме и машина из не-
чистог у чисти дио објекта без претходне дезинфекције,

4) су утврђени поступци који се односе на кретање лица 
и исправну употребу дезинфекционих баријера.

(3) У објектима који обављају дјелатности прераде 
нуспроизвода стерилизацијом под притиском, са основним 
методама обраде или одобрене алтернативним методама, 
руковање нуспроизводима обавезно се обавља тако да се 
избјегну ризици од контаминације и да се нуспроизводи 
обраде у најкраћем могућем року.

(4) Током обраде нуспроизвода сваки њихов дио оба-
везно се подвргава прописаној температури у прописаном 
временском року уз спречавање поновног онечишћења.

(5) Субјекти у пословању обавезни су да успоставе, 
спроводе и одржавају властите провјере у својим објектима 
који су уписани у Регистар објеката.

Члан 5.
(1) У објектима у пословању нуспроизводима субјекти 

у пословању успостављају, спроводе и одржавају, у писаној 
форми, процедуре или поступке на основу начела анали-
зе опасности и критичних контролних тачака (HACCP) за 
обављање сљедећих дјелатности:

1) за прераду нуспроизвода,
2) за прераду нуспроизвода у био-гас или компост,
3) за руковање и складиштење више од једне категорије 

нуспроизвода или производа добијених од нуспроизвода у 
истом објекту или погону,

4) за производњу хране за кућне љубимце.
(2) Субјекти у пословању у спровођењу поступака из 

става 1. овог члана обавезни су да:
1) утврде све опасности и предузму све мјере за њихово 

спречавање, уклањање или их сведу на прихватљиви ниво,
2) утврде критичне контролне тачке, у једном или више 

корака, на којим је контрола битна ради спречавања или 
уклањања опасности или њеног смањивања на прихватљи-
ви ниво,

3) успоставе критичне границе код критичних контрол-
них тачака које одвајају прихватљиво од неприхватљивог 
ради спречавања, уклањања или смањивања утврђених 
опасности,

4) успоставе и спроводе ефикасан надзор над поступци-
ма код критичних контролних тачака,

5) утврде корективне радње када се надзором утврди да 
критичне контролне тачке нису под контролом,

6) успоставе процедуре валидације и верификације за 
поступке из т. од 1) до 4) овог става,

7) воде евиденције пропорционално врсти и величини 
објекта с циљем доказивања ефикасности примјене мјера 
наведених у т. од 1) до 6) овог става.

(3) У случају да се изврши измјена у производу, проце-
су или фази производње, прераде, складиштења и дистри-
буције, субјекти у пословању обавезни су да преиспитају 
своје поступке и направе потребне измјене.

Члан 6.
(1) Субјекат у пословању, прије почетка обављања 

дјелатности, подноси Министарству пољопривреде, шу-
марства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) 
захтјев за упис објеката из члана 3. овог правилника у Ре-
гистар објеката.

(2) Захтјев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 
1, који се налази у Прилогу 2. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

(3) Након пријема захтјева министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) 
формира комисију за преглед објекта у пословању са 
нуспроизводима.

(4) Комисија из става 3. овог члана врши провјеру испу-
њености прописаних услова и о томе сачињава записник.

Члан 7.
(1) Ако је комисијским прегледом утврђено да објекат 

у пословању са нуспроизводима животињског поријекла 
испуњава ветеринарско-здравствене услове, односно усло-
ве у погледу инфраструктуре и опреме, а из документације 
за спровођење самоконтроле може се утврдити да су ство-
рени услови за безбједно руковање и прераду нуспроизво-
да, министар доноси рјешење о одобрењу за рад објекта, 
упису у Регистар објеката и додјељивању ветеринарског 
контролног броја објекту.

(2) Министар рјешењем може привремено одобрити 
обављање дјелатности у објекту ако објекат не испуњава 
све услове када је ријеч о инфраструктури и опреми којима 
се осигурава примјена оперативних процедура.

(3) Привремено рјешење из става 2. овог члана издаје се 
на период од три до шест мјесеци.

Члан 8.
Регистар објеката подијељен је на сљедеће одјељке:
1) одјељак I: Објекти у којим се врши сакупљање, скла-

диштење и руковање нуспроизводима животињског по-
ријекла,

2) одјељак II: Објекти за складиштење добијених про-
извода,

3) одјељак III: Објекти за спаљивање, коспаљивање и 
сагоријевање,

4) одјељак IV: Објекти за прераду нуспроизвода живо-
тињског поријекла,

5) одјељак V: Објекти за прераду топљене масти,
6) одјељак VI: Објекти за производњу био-гаса,
7) одјељак VII: Објекти за производњу компоста,
8) одјељак VIII: Објекти за производњу хране за кућне 

љубимце,
9) одјељак IX: Објекти у којим се рукује нуспроизводи-

ма животињског поријекла или добијеним производима за 
потребе изван ланца исхране животиња,

10) одјељак X: Објекти за коришћење нуспроизвода жи-
вотињског поријекла и добијених производа у изузетним 
случајевима,

11) одјељак XI: Центар за сакупљање,
12) одјељак XII: Објекти за производњу органских ђу-

брива и побољшивачи земљишта,
13) одјељак XIII: Остали објекти у којим се обавља 

дјелатност производње, обраде, складиштења, стављања у 
промет дистрибуције, коришћења или збрињавања нуспро-
извода животињског поријекла.

Члан 9.
(1) У Регистар објеката уписују се сљедећи подаци:
1) ветеринарски контролни број,
2) пословно име и сједиште субјекта у пословању,
3) адреса објекта, укључујући поштански број,
4) категорија нуспроизвода,
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ПРИЛОГ 1.
ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ

Одјељак Објекти у којим се обавља дјелатност производње, 
обраде, складиштења, стављања у промет, дистри-
буције, коришћења или збрињавања нуспроизвода 
животињског поријекла, односно добијених произво-
да у било којој фази настанка, превоза, сакупљања, 
руковања, обраде, прераде, складиштења, стављања у 
промет, дистрибуције, коришћења или збрињавања

Ближи опис

I  Објекти за сакупљање и складиштење нуспроизвода 
животињског поријекла Категорије1, Категорије 2 и 
Категорије 3

Искључиво сакупљање и складиштење

Објекти за сакупљање, складиштење и руковање 
нуспроизводима животињског поријекла Категорије 
1, Категорије 2 и Категорије 3

Сортирање
Уситњавање
Хлађење
Замрзавање
Сољење
Конзервирање другим поступцима
Уклањање коже или уклањање специфицираног ризичног мате-
ријала
Поступање са нуспроизводима животињског поријекла које се 
врши у складу са посебним прописима контроле заразних болести 
као што су
обдукција или узорковање
Претходна хигијенизација/пастеризација нуспроизвода живо-
тињског поријекла ради њихове употребе у објектима за производ-
њу био-гаса или компоста
Просијавање

II Објекти за складиштење добијених производа Складиштење производа који су добијени било којим поступком 
обраде, прераде, трансформације, фазе прераде нуспроизвода 
животињског поријекла
Складиштење добијених производа ради даље испоруке за:
– уклањање на депонији,
– спаљивањe или коспаљивањe,
– коришћење као горива за сагоријевање,
– коришћење за храну за животиње,
– употребу као органско ђубриво и побољшивачи земљишта, осим 
на мјесту њихове директне примјене

III Објекти за спаљивање, коспаљивање и сагоријевање Објекти за спаљивање и коспаљивање
Објекти за сагоријевање
Објекти који спаљују добијене производе и уписани су у евиден-
цију министарства које је надлежно за послове заштите животне 
средине

5) дјелатност у објекту изражена кодом дјелатности на-
веденим у Списку кодова, који се воде у Регистру објеката 
и који се налази у Прилогу 3. овог правилника, који чини 
његов саставни дио,

6) врста производа изражена кодом у складу са Прило-
гом 3. овог правилника,

7) додатна дјелатност, ако се обавља у објекту, изражена 
кодом дјелатности у складу са Прилогом 3. овог правил-
ника,

8) дјелатност у објекту у вези са посебним одобрењем у 
погледу производње хране за животиње, у складу са пропи-
сом који уређује област о трансмисивним спонгиоформним 
енцефалопатијама, изражена кодом дјелатности у складу са 
Прилогом 3. овог правилника,

9) број и датум рјешења о упису у Регистар објеката,
10) број и датум рјешења о брисању из Регистра објеката,
11) напомене.
(2) Осим података из става 1. овог члана, у Регистар 

објеката уписује се и период на који се даје привремено 
одобрење за обављање дјелатности у објекту.

Члан 10.
(1) Субјекат у пословању обавезан је да пријави Ми-

нистарству сваку промјену података из члана 9. став 

1. овог правилника у року од 30 дана од дана настанка 
промјене.

(2) Министар доноси рјешење којим се укида рјешење о 
одобрењу за рад објекта ако објекат престане да испуњава 
прописане услове или када се у објекту не обавља дјелат-
ност дуже од годину дана.

(3) Објекат се брише из Регистра објеката у случају:
1) подношења захтјева за брисање из Регистра објеката и
2) укидања рјешења о одобрењу за рад објекта.

Члан 11.
Објекти у пословању са нуспроизводима из члана 3. 

овог правилника који су до дана ступања на снагу овог 
правилника били регистровани дужни су да Mинистарству 
поднесу захтјев за упис у Регистар објеката у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-980/19
31. октобра 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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IV Објекти за прераду нуспроизвода животињског по-
ријекла Категорије 1, Категорије 2 и Категорије 3

Прерада нуспроизвода животињског поријекла примјеном основ-
них метода прераде и алтернативних метода прераде
Прерада материјала Категорије 3 другим прописаним поступцима 
прераде за производњу добијених производа који се могу упо-
требљавати за исхрану животиња (хранива)
Прерада нуспроизвода животињског поријекла ради испоруке за 
исхрану животиња у складу са условима забране исхране живо-
тиња

Прерада материјала Категорије 1 у објекат за прераду материјала 
Категорије 2 у случају појаве епизоотије или других ванредних и 
непредвидивих околности ако нису довољни капацитети прераде 
у објектима за прераду материјала Категорије 1 и ако не постоје 
ризици за јавно здравље и здравље животиња

Прерада материјала Категорије 1, односно материјала Категорије 
2 у објекат за прераду материјала Категорије 3 у случају појаве 
епизоотије или других ванредних и непредвидивих околности ако 
нису довољни капацитети прераде у објектима за прераду мате-
ријала Категорије 1, односно Категорије 2 и ако не постоје ризици 
за јавно здравље и здравље животиња

V Објекти за прераду топљене масти Производња масних киселина и глицерина
VI Објекти за производњу био-гаса Објекти са јединицом за пастеризацију

Објекти без јединице за пастеризацију
VII Објекти за производњу компоста Објекти са:

– затвореним реактором,
– затвореним простором за компостирање,
– системом друге врсте

VIII Објекти за производњу хране за кућне љубимце Сирова храна за кућне љубимце
Прерађена храна за кућне љубимце
Храна за кућне љубимце у конзерви
Жвакалице
Побољшивачи укуса

IX Објекти у којим се рукује нуспроизводима живо-
тињског поријекла или добијеним производима за 
потребе изван ланца исхране животиња

Крв и производи од крви
Крв и производи од крви коња
Кожа и производи од коже
Штављење
Ловачки трофеји, препарирање и други облици обраде
Вуна
Длаке
Чекиње свиња
Перје, дијелови перја и паперје
Производи пчеларства
Кости и производи од кости
Рогови и производи од рогова
Папци и копита, производи од папака и копита
Млијеко, производи од млијека, производи на бази млијека
Колострум и производи од колострума
Остало

Х Објекти за коришћење нуспроизвода животињског 
поријекла и добијених производа у изузетним слу-
чајевима

Образовне сврхе
Дијагностичке сврхе
Истраживачке сврхе
Трговачки узорци
Изложбени предмети
Исхрана животиња у зоолошком врту, циркусу, рептила и птица 
грабљивица осим зоолошког врта и циркуса, крзнашица, у хра-
нилишту за дивље животиње, паса у објекту за држање, паса и 
мачака у прихватилиштима, за узгој црва, ларви, лутки који служе 
као мамци у риболову
Производња и употреба биодинамичних препарата
Стављање у промет материјала Категорије 3 за исхрану кућних 
љубимаца, из објеката за клање, расијецање и прераду меса
Примјена љуски јаја ради ђубрења сопственог земљишта
Остали корисници

XI Центри за сакупљање Сакупљање нуспроизвода животињског поријекла материјала 
Категорије 3 и материјала Категорије 2 и производња третираног 
материјала за исхрану животиња у изузетним случајевима

XII Објекти за производњу органског ђубрива и побољ-
шивача земљишта

Производња органског ђубрива и побољшивача земљишта који се 
састоје или садрже непрерађено ђубриво
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XIII Остали објекти у којим се обавља дјелатност са-
купљања, прераде и збрињавање нуспроизвода живо-
тињског поријекла

Услуга превоза нуспроизвода животињског поријекла и од њих 
добијених производа
Сточна гробља и јаме гробнице
Депоније за одлагање нуспроизвода животињског поријекла и 
добијених производа које су одобрене од министарства које је 
надлежно за послове заштите животне средине
Трговина
Промет међупроизводима
Промет органског ђубрива и побољшивача земљишта
Промет сљедећих производа ако се у њиховој производњи користе 
нуспроизводи животињског поријекла или добијени производи:
– козметичких производа,
– активних имплатибилних медицинских средства,
– медицинских средстава,
– медицинских средстава за in vitro дијагнозу,
– лијекова,
– ветеринарских лијекова
Руковање кухињским отпадом из међународног промета 

ПРИЛОГ 2.
Образац 1.

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС ОБЈЕКТА У РЕГИСТАР ОБЈЕКАТА
□ Упис
□ Промјена података
Напомена: означити одговарајући квадратић. Ако се означи промјена података, попунити одговарајуће поље у коме су се измијенили 

уписани подаци.

1. Подаци о субјекту у пословању
Назив и сједиште субјекта у пословању:
Матични број:
Име и презиме одговорне особе:
Радно мјесто:
2. Подаци о објекту
Адреса објекта
Име и презиме одговорне особе у објекту
Радно мјесто
Телефон/факс и е-mail
3. Подаци о планираној дјелатности
Напомена: означити одговарајући квадратић и уписати податке где је потребно.
3.1. Објекти у којим се врши сакупљање, складиштење и руковање нуспроизводима животињског поријекла или сакупљање и 
складиштење (међуобјекат)
3.1.1. Објекти у којим се врши сакупљање, складиштење и руковање са нуспроизводима животињског поријекла □
Сортирање □
Уситњавање □
Хлађење □
Замрзавање □
Сољење □
Конзервирање другим поступцима □
Уклањање коже или уклањање специфицираног ризичног материјала □
Поступање са нуспроизводима животињског поријекла у вези са прописима контроле заразних болести (утврђивање узрока уги-
нућа, узорковање ...) 

□

Претходна хигијенизација/пастеризација нуспроизвода животињског поријекла ради њихове употребе у објектима за производњу 
био-гаса или компоста 

□

Просијавање
Остало (навести): ________________________________________________ 

□

3.1.2. Објекти у којим се врши сакупљање и складиштење нуспроизвода животињског поријекла □
3.2. Складиштење нуспроизвода намијењених ради даље испоруке за: □
Уклањање на депонији □
Спаљивањe или коспаљивањe □
Коришћење као горива за сагоријевање □
Коришћење за храну за животиње □
Употребу као органско ђубриво и побољшивачи земљишта, осим складиштења на мјесту њихове директне примјене □
3.3. Објекти за спаљивање, коспаљивање и сагоријевање □
Спаљивање
Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима _____

□
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Коспаљивање
Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима ______

□

Сагоријевање □
3.4. Објекти за прераду нуспроизвода животињског поријекла □
3.4.1. Објекат за прераду нуспроизвода животињског поријекла примјеном основних метода прераде □
Навести методу прераде и параметре прераде (величина честица, температура, притисак и вријеме трајања поступка прераде): ______
______________________________________
Навести намјену добијених производа:
– за исхрану животиња, укључујући врсту животиња за које је намијењен производ
______________________________________________________________________
– за потребе изван ланца исхране животиња, укључујући намјену
___________________________________________________________
3.4.2. Објекти за прераду нуспроизвода животињског поријекла примјеном алтернативних метода прераде □
Навести која алтернативна метода прераде се примјењује:
3.4.3. Објекти за прераду материјала Категорије 3 другим прописаним поступцима прераде за производњу добијених производа 
који се могу употребљавати за исхрану животиња (хранива)

□

Описати поступак прераде:
3.4.4. Прерада нуспроизвода животињског поријекла ради испоруке за исхрану животиња у складу са условима забране исхране 
животиња 

□

3.4.5. Прерада материјала Категорије 1 у објекат за прераду материјала Категорије 2 □
3.4.6. Прерада материјала Категорије 1, односно материјала Категорије 2 у објекат за прераду материјала Категорије 3 □
3.5. Објекти за производњу био-гаса □
Објекти за производњу био-гаса са јединицом за пастеризацију
Навести параметре прераде (вријеме, температура, величина честица): ___________
_______________________________________________________________________

□

Објекти за производњу био-гаса без јединице за пастеризацију □
3.6. Објекти за производњу компоста □
Објекат са затвореним реактором
Објекат са затвореним простором за компостирање 

□
□

Објекат који користи друге врсте система (описати): _________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□

Навести параметре прераде који се односе на величину честица, температуру и вријеме третирања:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.7. Објекти за производњу хране за кућне љубимце
Сирова храна за кућне љубимце □
Прерађена храна за кућне љубимце (осим конзерви) □
Храна за кућне љубимце у конзерви □
Жвакалице □
Побољшивачи укуса □
3.8. Сакупљање и третирање нуспроизвода у центрима за сакупљање □
Означити начин третирања нуспроизвода животињског поријекла:
– стерилизација □
– пребојавање □
3.9. Објекти за производњу органског ђубрива и побољшивачи земљишта □
Описати начин производње/прераде/обраде органског ђубрива:
4. Подаци о улазним материјалима
Навести које нуспроизводе животињског поријекла Категорије 1 планирате да користите:
Навести које нуспроизводе животињског поријекла Категорије 2 планирате да користите:
Навести које нуспроизводе животињског поријекла Категорије 3 планирате да користите:
Навести које добијене производе Категорије 1 планирате да користите:
Навести које добијене производе Категорије 2 планирате да користите:
Навести које добијене производе Категорије 3 планирате да користите:
У случају намјене за ланац исхране животиња, навести и податак о врсти животиња:
– од које је добијен производ: ________________________________________________
– за које је производ намијењен:_______________________________________________
5. Подаци о капацитету објекта
Навести податак о пројектованом капацитету објекта (дневни, мјесечни, годишњи), гдје је примјењиво, зависно од врсте производње:
6. Изглед објекта и припадајућег круга
Описати објекат и припадајући круг објекта са путевима, опремом и технолошким путевима производње тако да распоред просторија 
и опреме буде јасан; број возила, којим ће се превозити храна за животиње; дијаграм тока производње са производним токовима и 
описом технолошких поступака
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7. Подаци о улазним материјалима / материјалима који се превозе:
Навести које нуспроизводе животињског поријекла Категорије 1 планирате да користите/превозите:
Навести које нуспроизводе животињског поријекла Категорије 2 планирате да користите/превозите:
Навести које нуспроизводе животињског поријекла Категорије 3 планирате да користите/превозите:
Навести које добијене производе Категорије 1 планирате да користите/превозите:
Навести које добијене производе Категорије 2 планирате да користите/превозите:
Навести које добијене производе Категорије 3 планирате да користите/превозите:
Навести да ли ће се вршити превоз упакованих пошиљки и/или пошиљки у расутом
стању (попуњава превозник):
8. Подаци о планираној дјелатности
Напомена: означити одговарајући квадратић и уписати податке где је потребно.
8.1. Превоз □
Навести да ли се дјелатност превоза обавља као самостална или као дио неке друге дјелатности сакупљања, прераде и збрињавања 
нуспроизвода животињског поријекла.
8.2. Складиштење добијених производа □
8.3. Спаљивање, коспаљивање и сагоријевање □
Спаљивање □

Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима ___________

Коспаљивање □

Наведите капацитет коспаљивања по сату, изражен у килограмима _________
8.4. Прерада топљене масти □
Навести добијене производа који се производе у објекту:___________________________
Добијени производи су намијењени за исхрану животиња □
Добијени производи су намијењени за потребе изван ланца исхране животиња □
8.5. Руковање нуспроизводима животињског поријекла и добијеним производима за потребе изван ланца исхране живо-
тиња

□

Крв и производи од крви □
Крв и производи од крви коња □
Кожа и производи од коже □
Штављење □
Ловачки трофеји □
Трофеји за препарирање и други производи □
Вуна □
Длаке □
Чекиње свиња □
Перје, дијелови перја и паперје □
Производи пчеларства □
Кости и производи од кости □
Рогови и производи од рогова □
Папци и копита, производи од папака и копита □
Млијеко, производи од млијека, производи на бази млијека □
Колострум и производи од колострума □
Други нуспроизводи животињског поријекла и добијени производи (навести):
8.6. Коришћење нуспроизвода животињског поријекла у изузетним случајевима за □
Образовне сврхе □
Дијагностичке сврхе □
Истраживачке сврхе □
Трговачке узорке □
Изложбене предмете □
Исхрана животиња:
У зоолошком врту □
У циркусу □
Рептила и птица грабљивица осим зоолошког врта и циркуса □
Крзнашица □
Дивљих животиње □
Паса у објектима за држање □
Паса и мачака у прихватилиштима □
Црва, ларви, лутки који служе као мамци у риболову □
Остали корисници (наведите)__________________________________________________
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Производња и употреба биодинамичних препарата □
Навести катастарску општину и број катастарске парцеле на којој се производе и употребљавају биодинамични препарати: __________
_____________________________
Стављање у промет материјала Категорије 3 из објеката за клање, расијецање и прераду меса намијењених за исхрану кућних љубима-
ца □
Примјена љуски јаја ради ђубрења сопственог земљишта □
Навести катастарску општину и број катастарске парцеле на којој се примјењују љуске јаја: __________________________________
8.7. Производња органског ђубрива и побољшивачи земљишта који се састоје или садрже непрерађено ђубриво □
8.8. Остали објекти у којим се обавља дјелатност сакупљања, прераде и збрињавања нуспроизвода животињског по-
ријекла

□

Превоз □
Сточно гробље □
Јама гробница □
Депоније за одлагање нуспроизвода животињског поријекла и добијених производа □
Стављање у промет:
Козметичких производа □
Активних имплатибилних медицинских средства □
Медицинских средстава □
Медицинских средстава за in vitro дијагнозу □
Лијекова □
Ветеринарско-медицинске лијекове □
Међупроизвода □
Трговина (укључујући извознике) □
Руковање кухињским отпадом из међународног промета □
Лука □
Аеродром □
Гранични прелаз □
Навести:
Ко ће вршити превоз кухињског отпада из међународног промета: _________________
Ко ће преузимати кухињски отпад из међународног промета ради даљег руковања или збрињавања: ___________________________
Корисници органског ђубрива и побољшивача земљишта □
Остало (описати): ___________________________________________________________
9. Поступак руковања и прераде
Укратко описати начин руковања, прераде или коришћења нуспроизвода животињског поријекла или добијених производа и њихову 
даљу намјену
Навести врсту животиња где је то примјењиво: _______________________________________
За објекте у којим се сакупља крв за потребе изван ланца исхране животиња број објекта:
10. Подаци о возилима
Напомена: попуњава превозник.
Навести списак возила којим ће се вршити превоз, са регистарским бројем возила ако је контејнер за превоз фиксни
Навести списак нефиксних контејнера којим ће се вршити превоз са фиксном ознаком контејнера, која је наведена у интерној докумен-
тацији, тако да је могућа провјера њиховог коришћења
Ако се исто возило или контејнер користе за превоз више врста и категорија нуспроизвода животињског поријекла и добијених про-
извода, навести приказ начина чишћења, прања и дезинфекције којим се избјегава унакрсно загађење
11. Ветеринарски контролни број додатне дјелатности
Навести ветеринарски контролни број ако је објекат већ регистрован за обављање неке од дјелатности:
– сакупљања, прераде и збрињавања нуспроизвода животињског поријекла: ______
– дјелатност клања, производње и промета хране животињског поријекла: _______________
– остало: ____________________________________________________________________
12. Изјава подносиоца Захтјева
Овим изјављујем:
1) да су подаци које сам уписао у овај Образац тачни,
2) да су испуњени услови за обављање наведене дјелатности у складу са посебним прописима,
3) да ћу о свакој промјени података обавијестити министарство које је надлежно за послове ветеринарства у року од 15 дана од дана 
настанка промјене података.
Датум:_______________________ Потпис одговорне особе:

______________________

ПРИЛОГ 3.

СПИСАК КОДОВА КОЈИ СЕ ВОДЕ У РЕГИСТРУ ОБЈЕКАТА

I - НУСПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА

1. КОД ПРОИЗВОДА
1) АPI – производи пчеларства
2) АSH – пепео

3) BHHP – кости и производи од костију, рогови и производи од 
рогова, папци и копита и производи од папака и копита
4) BIOG – био-гас
5) BIOD – био-дизел
6) BIOR – остаци ферментације у објекту за производњу био-гаса
7) BLPF – производи од крви за исхрану животиња
8) BLPT – производи од крви за техничке намјене (изван ланца 
исхране животиња)
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9) CAD – лешеви животиња
10) COL – колаген
11) COMR – компост
12) COSM – козметички производи
13) CATW – кухињски отпад
14) DCAP – дикалцијум-фосфат
15) DTC – садржај дигестивног тракта
16) EGG – производи од јаја
17) FERT – органска ђубрива и побољшивачи земљишта, осим 
компоста, остатака ферментације, ђубрива, прерађеног ђубрива и 
производа од прерађеног ђубрива
18) FATOT – топљена маст и рибље уље, осим за исхрану живо-
тиња или за прераду топљене масти
19) FATOL – топљена маст намијењена за прераду топљене масти
20) FATD – деривати топљене масноће
21) FATF – топљена маст и рибље уље за исхрану животиња
22) FEED – производња хране за животиње
23) FORMF – храна животињског поријекла која није више за 
исхрану људи (бивша храна)
24) GEL – желатин
25) GATR – ловачки трофеји
26) HISKR – сирова кожа копитара и папкара
27) HISKT – обрађена кожа копитара и папкара
28) HYDP – хидролизован протеин
29) INSE – инсекти, укључујући црве, ларве и лутке
30) MANU – непрерађено ђубриво
31) MANP – прерађено ђубриво и производи од прерађеног ђубри-
ва
32) MBM – месно-коштано брашно (Категорија 1 и Категорија 2)
33) MEDD – медицинска средства
34) MIMC – млијеко, колострум и добијени производи од млијека 
и колострума
35) OTHER – остали производи
36) PAP – прерађени протеин животињског поријекла
37) PETC – храна за кућне љубимце у конзерви
38) PETFI – побољшивачи укуса
39) PETD – жвакалице
40) PETP – прерађена храна за кућне љубимце, осим хране за кућне 
љубимце у конзерви
41) PETR – сирова храна за кућне љубимце
42) PHARM – фармацеутски производи
43) RAW – остали нуспроизвода животињског поријекла
44) SERE – крв и производи од крви коња
45) TCAP – трикалцијум-фосфат
46) WHBF – вуна, длака, чекиње свиња, перје
47) WWT – материјал прикупљен у предтретману отпадних вода

2. КОД ДЈЕЛАТНОСТИ
1) BIOGP – објекат за производњу био-гаса
2) BP – објекат за производњу производа од крви - искључиво од 
крви непреживара, у складу са прописима којим се уређује област 
трансмисивиних болести
3) COLC – центар за сакупљање
4) COMB – објекат за сагоријевање
5) CoIP – објекат за коспаљивање
6) COMP – објекат за производњу компоста
7) GATRP – објекат за производњу ловачких трофеја
8) INCP – објекат за спаљивање
9) INTP – објекат за сакупљање, складиштење и руковање нуспро-
изводима животињског поријекла (међуобјекат)
10) OLCP – објекат за прераду топљене масти
11) OALKHP – остало: објекат за прераду нуспроизвода примјеном 
алкалне хидролизе
12) OBIODP – остало: објекат за производњу био-дизела
13) OBRGAP – остало: објекат за прераду нуспроизвода примјеном 
Брукс гасификације
14) OHPHBP – остало: објекат за прераду нуспроизвода примјеном 
био-гас хидролизе под високим притиском

15) OHPHTP – остало: објекат за прераду нуспроизвода примјеном 
хидролизе под високим притиском и високом температуром
16) OTHER – друге
17) PAP – објекат за производњу прерађених протеина поријеклом 
искључиво од непреживара, у складу са прописима којим се 
уређује област трансмисивиних болести
18) PETPP – објекат за производњу хране за кућне љубимце упо-
требом искључиво добијених производа
19) PETPR – објекат за производњу хране за кућне љубимце упо-
требом нуспроизвода животињског поријекла
20) PHAR – фармацеутска активности, укључујући све врсте ме-
дицинских средстава
21) PROCP – објекат за прераду нуспроизвода
22) STORP – објекат за складиштење
23) TAN – објекат за штављење коже
24) TRADE – послови трговине
25) TRANS – транспорт нуспроизвода животињског поријекла и 
добијених производа
26) UCOSM – употреба за производњу козметичких производа
27) UDOG – употреба у објектима за држање паса
28) UDER – употреба за дијагностичке, образовне и истраживачке 
сврхе
29) UFERT – употреба за органска ђубрива и побољшиваче земљи-
шта
30) UFUR – употреба за исхрану крзнашица
31) UINSE – употреба за инсекте (укључујући црве) који служе као 
мамци у риболову
32) UNEC – употреба за исхрану некрофагних птица
33) URBP – употреба за исхрану рептила и птица грабљивица
34) UWILD – употреба за исхрану дивљих животиња
35) UZOO – употреба за исхрану животиња у зоолошким вртови-
ма/циркусима

II - ХРАНА
1. КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА

1) ОДЈЕЉАК 0: опште активности
2) ОДЈЕЉАК I: месо домаћих папкара и копитара
3) ОДЈЕЉАК II: месо домаће живине и лагоморфа
4) ОДЈЕЉАК III: месо узгајане (фармске) дивљачи
5) ОДЈЕЉАК IV: месо дивљачи
6) ОДЈЕЉАК V: уситњено месо, полупроизводи од меса и меха-
нички сепарисано месо
7) ОДЈЕЉАК VI: производи од меса
8) ОДЈЕЉАК VII: живи шкољкаши
9) ОДЈЕЉАК VIII: производи рибарства
10) ОДЕЉАК IX: колострум, сирово млијеко, производи од ко-
лострума и млијечни производи
11) ОДЈЕЉАК X: јаја и производи од јаја
12) ОДЈЕЉАК XI: жабе и пужеви
13) ОДЕЉАК XII: масти животињског поријекла и чварци
14) ОДЈЕЉАК XIII: желуци, бешике и цријева
15) ОДЈЕЉАК XIV: желатин
16) ОДЈЕЉАК XV: колаген
17) ОДЈЕЉАК XVI: мед

2. КОДОВИ И ЛЕГЕНДЕ
1) AH – аукцијска сала
2) CC – центар за сакупљање
3) CP – објекат за расијецање
4) CS – складиште са хлађењем
5) DC – центар за испоруку
6) EPC – центар за паковање јаја
7) FFPP – објекат за производњу свјежих производа рибарства
8) FV – пловила фабрике
9) GHE – објекат за руковање са месом дивљачи
10) HO – мед
11) LEP – објекат за производњу течних јаја
12) MM – објекат за производњу уситњеног меса
13) MP – објекат за производњу производа од меса
14) MSFP – објекат за МСМ производа рибарства
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15) MSM – објекат за механички сепарисано месо
16) TA – објекат за штављење
17) PC – центар за пречишћавање
18) PdP – објекат за производњу
19) PP – објекат за прераду
20) RV – пловило са хладњачом
21) RW – објекат за препакивање
22) SH – кланица
23) WM – продаја на велико
24) ZV – пловило хладњача
25) bl – производи од крви
26) mp – производи од меса
27) pap – месни екстракт и брашнаст производ од меса
28) st – обрађени желуци, мокраћне бешике и цријева
29) co – колострум и производи на бази колострума

1871
На основу члана 5. Закона о трговини (“Службени гла-

сник Републике Српскеˮ, бр. 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српскеˮ, број 115/18), министар тргови-
не и туризма, 13.11.2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И КОНТРОЛИ ПРОМЕТА 
НА БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА ПУТЕМ 
УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ, УВЕЗИВАЊУ ПРЕДВИЂЕНЕ 

ОПРЕМЕ, ОБАВЕЗАМА СЕРВИСЕРА И ОМОГУЋАВАЊУ 
ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА У СВРХУ КОНТРОЛЕ И НАЧИНУ 

ОДРЕЂИВАЊА И ДОДЈЕЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ 
БРОЈА УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КОНТРОЛУ 

ПРОМЕТА

Члан 1.
У Правилнику о начину евидентирања и контроли про-

мета на бензинским пумпним станицама путем уграђене 
опреме, увезивању предвиђене опреме, обавезама серви-
сера и омогућавању даљинског надзора у сврху контроле 
и начину одређивања и додјеле идентификационог броја 
уређаја за евидентирање и додјеле идентификационог броја 
уређаја за евидентирање и контролу промета (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 18/09) члан 2. мијења се 
и гласи:

“(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилни-
ку имају сљедећа значења:

а) софтвер је нематеријални дио уређаја, односно низ 
програма, поступака и правила и одговарајуће документа-
ције које обезбјеђује произвођач уређаја, а помоћу којих се 
врши управљање хардвером, односно материјалним дије-
ловима уређаја,

б) меморија је компонента рачунарске опреме која може 
да прихвати јединицу информације, односно фискални ра-
чун, да га чува и да га стави на располагање када затреба,

в) процесор је уређај (функционалне јединице) за обра-
ду података у рачунару или рачунарском уређају који може 
да прима податке, обрађује их и даје резултате према упут-
ствима из инсталираног програма,

г) протокол је скуп конвенција које у комуницирању ко-
ристе различити уређаји, нпр. уређај и уређаји за истакање,

д) IFSF протокол је међународно признат протокол који 
омогућава комуницирање различитих врста уређаја произ-
ведених од различитих произвођача,

ђ) АТЕX 137 је међународни обавезујући протокол, од-
носно скуп процедура из противексплозивне заштите за 
угрожене просторе,

е) даљински надзор - мониторинг је надзорни систем 
за праћење, контролу и надгледање промета робе и рада 
уграђене опреме на БПС са удаљене дестинације,

ж) контролна сума (енгл. checksum) је сума добијена 
примјеном операције искључиво или XOR над бајтовима 
извршног кода,

з) криптовање је шифровање - кодирање података с 
циљем спречавања неовлашћеног приступа, посебно у току 
преноса на даљину,

и) heartbeat откуцаји (импулси) су импулси који гене-
ришу систем или програм и служе за очитавање статуса 
система и уписивање података о систему у Лог датотеку,

ј) мјерни уређаји на БПС су справе за мјерење течних 
горива (пумпни аутомати - агрегати) и аутоматска мјерила 
нивоа течности,

к) аутоматско мјерило нивоа течности (у даљем тексту: 
АМН) је мјерило са елементом за директну или индиректну 
детекцију нивоа течности која је под атмосферским при-
тиском или под притиском смјештена у непокретним по-
ложеним цилиндричним резервоарима са расхлађивачем 
или гријачем течности или без расхлађивача или гријача 
течности. Електронски мјерни систем чине аутоматско мје-
рило нивоа течности, дефинисани софтвер, важеће табеле 
запремине за резервоар, те остали подаци битни за тачност 
рада АМН (пречник резервоара, коефицијент термичког 
ширења горива, референтна температура),

л) справа за мјерење течних горива је мјерило које чине 
мјерна, радна, погонска, контролна и додатна група скло-
пова, подсклопова и дијелова, повезаних у једну непокрет-
ну цјелину уграђену у заједнички рам. Мјерење справом 
засновано је на раду проточног мјерила запремине (волу-
метра), чији радни дијелови захватају одређену запремину 
горива и преко показног уређаја (бројила) показују је у је-
диницама запремине,

љ) forecourt контролер је индустријски електронски 
уређај за евидентирање и контролу промета нафтних де-
ривата на БПС, са интегрисаним процесором, меморијом 
и модулима за комуникацију са мјерним уређајима на БПС, 
без покретних дијелова (вентилатора), дизајниран да издр-
жи екстремне температуре и лоше окружење на БПС и

м) манипулативна разлика је разлика између књиговод-
ственог стања залиха погонског моторног горива и измјере-
ног стања залиха погонског моторног горива у резервоари-
ма у оквиру граница дозвољених грешака мјерних уређаја 
уграђених на БПС, сведеног на 15 ºC.”.

Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Систем уређаја за евидентирање и контролу промета 

састоји се од:
а) forecourt контролера који је у смислу овог правилни-

ка уређај опремљен софтвером који врши функцију уређаја 
за евидентирање и контролу промета на БПС.

б) PC (енгл. Personal Computer) касе која је у смислу 
овог правилника рачунар опремљен софтвером који врши 
помоћне функције уређаја за евидентирање и контролу 
промета,

в) фискалног штампача, односно фискалне регистар-ка-
се - штампача.”.

Члан 3.
У члану 5. тачка з) мијења се и гласи:
“з) омогући физичку заштиту неповредивости података 

који се чувају у меморији пломбирањем уређаја, односно 
жигосањем од овлашћеног сервисера,ˮ.

Т. л) и н) бришу се.
У тачки р) послије ријечи: “горива” и запете бришу се 

ријечи: “изузев код пумпних аутомата из члана 38. овог 
правилника иˮ.

Досадашње т. љ), м), њ), о), п), р) и с) постају т. л), љ), 
м), н), њ), о) и п).

Члан 4.
У члану 6. у ставу 2. ријечи: “или преко повезаног ра-

чунара из система за евидентирање и контролу прометаˮ 
бришу се.


