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8. Област образовања: УСЛУГЕ
8.1. Поље образовања: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ

Ниво и врста студија

Укупан број оства-
рених ECTS бодова 
којим се стиче звање 
из одговарајућег 
циклуса

СТРУКОВНА ЗВАЊА

ПРВИ ЦИКЛУС 
СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

180 ECTS - струковни козметолог – терапеут-естетичар – 180 ECTS

Ниво и врста студија

Укупан број оства-
рених ECTS бодова 
којим се стиче звање 
из одговарајућег 
циклуса

АКАДЕМСКА ЗВАЊА

ПРВИ ЦИКЛУС 
АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА

180 ECTS - дипломирани тренер спортске рекреације – 180 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС 
АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА (МА-
СТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS - мастер спортске рекреације – 300 ECTS

1877
На основу члана 8. став 4. Закона о заштити и доброби-

ти животиња (“Службени гласник Републике Српске”, број 
111/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови држања кућних 

љубимаца (Canis lupus f. familiaris), опасних животиња, као 
и начин њиховог означавања.

Члан 2.
Одредбе овог правилника не примјењују се на:
1) службене псе који су обучени за рад у служби поли-

ције и другим службама у циљу спровођења закона,
2) животиње које се налазе у транспорту и
3) животиње над којима се спроводи ветеринарско лије-

чење.

Члан 3.
Трошкове спровођења мјера прописаних овим правил-

ником сноси власник животиње.

Члан 4.
(1) Сваком псу који се чува у кућици или на узици треба 

осигурати адекватно кретање на отвореном и друштвени 
контакт са његовим власником.

(2) Ако се у објекту држи више од једног пса, животиње 
треба да живе у групама.

(3) Неприлагођени пси могу доћи у контакт са другим 
псима из групе само под надзором.

(4) Штенад треба да остану са мајком најмање до узра-
ста од осам недјеља.

Члан 5.
Власник је дужан да контролише размножавање кућних 

љубимаца и осигура им адекватне услове држања и његе, 
а начини контроле размножавања кућних љубимаца може 
бити превентивно дјеловање, стерилизација или кастрација 
животиња.

Члан 6.
Ако се пси чувају на отвореном, власник треба осигу-

рати:
1) топлотно изоловану кућицу која пружа заклон и 

може се загријати тјелесном топлотом пса и
2) мјесто гдје пас може лећи изван кућице, које штити 

од неповољних временских услова.

Члан 7.
(1) Ако се пси чувају у боксовима, бокс за чување пса 

мора имати површину од најмање 6 m², док свака страна 
бокса мора имати дужину од најмање 2 m.

(2) Ако се у боксу држи више паса, сваки други пас по-
ред површине простора из става 1. овог члана мора имати 
још најмање 3 m².

(3) Странице бокса морају бити направљене од мате-
ријала који су нешкодљиви за здравље, непремостиви и не 
узрокују повреде.

(4) Под мора бити од чврсте грађе, не смије изазивати 
повреде и бол и треба бити једноставан за одржавање.

(5) Преградни зидови треба да буду постављени на та-
кав начин да искључују међусобно уједање паса.

(6) Најмање једна страна бокса треба пружати слободан 
поглед.

(7) Уколико се бокс налази унутар зграде, псу треба 
осигурати слободан поглед према вани.

(8) Уколико се у боксовима чува више паса, боксове 
треба поставити тако да се пси могу међусобно видјети.

(9) Није дозвољено псе у боксовима држати на ланцу.

Члан 8.
(1) Услови који морају бити испуњени приликом др-

жања или чувања паса на ланцу су да:
1) ланац треба да буде опремљен на начин да може сло-

бодно клизати најмање 6 m,
2) ланац треба да буде таквих димензија које омогућа-

вају кретање у страну најмање 5 m и
3) мора бити постављен на такав начин да пас може 

ући у своју кућицу, лећи у њој и окретати се у њој неоме-
тано.

(2) У подручју које је предвиђено за кретање пса не 
смију се налазити предмети који ограничавају кретање или 
изазивају повреде.

(3) Под мора да буде чврсте грађе, не смије да изазива 
повреде и бол и треба да буде једноставан за одржавање.

(4) Огрлице и орме које се користе не смију спутавати 
пса и изазивати повреде.

(5) Ланце је дозвољено користити само уколико се по-
ставе са окретним колутом, ако су мале тежине и ако не 
изазивају повреде.

(6) Није дозвољено везати ланцем:
1) псе узраста до 12 мјесеци,
2) кују током задње трећине гравидности,
3) кују током лактације и
4) болесног пса уколико везање узрокује бол, патњу или 

повреду.
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Члан 9.
(1) Пас који се држи у неограђеном дворишту или врту 

мора бити везан ланцем или мора бити смјештен у ограђе-
ном простору који ће осигурати да се животиња неће моћи 
самостално удаљити.

(2) Није дозвољено везати пса на ланац који је краћи од 
3 m или троструке дужине животиње мјерено од врха репа 
до врха њушке, а при одређивању дужине ланца користи се 
дужина повољнија за животињу.

(3) Није дозвољено да ограђени простор из става 1. овог 
члана буде мањи од минималне површине утврђене у При-
логу 1, који чини саставни дио овог правилника.

(4) Пас који се држи у ограђеном дворишту или врту 
није обавезно да буде везан уз услов да ограда висином и 
чврстоћом осигурава сигурност пролазника.

(5) Власник који држи пса на начин утврђен у ставу 4. 
овог члана обавезан је да на видљивом мјесту стави ознаку 
која упозорава на пса и обавезан је да има исправно звонце 
на улазним дворишним или вртним вратима.

Члан 10.
(1) Власник је дужан обезбиједити да пас у свом свако-

дневном простору има приступ води у довољној количини 
и у било које вријеме.

(2) Власник је дужан да псу обезбиједи храну адекватне 
количине и квалитета.

(3) Власник пса дужан је да:
1) гаји пса и пружа му здравствену заштиту,
2) свакодневно контролише смјештај пса и одмах от-

клони евентуалне недостатке,
3) обезбиједи доток свјежег ваздуха и адекватну темпе-

ратуру уколико се пас остави у возилу без надзора, с тим 
да се пас без надзора не смије оставити у возилу дуже од 
десет минута и

4) простор који пас свакодневно користи држи чистим 
и слободним од штеточина, а измет се мора свакодневно 
уклањати.

Члан 11.
(1) Минимална величина простора за псе који се држе 

као кућни љубимци мора удовољавати захтјевима утврђе-
ним у Прилогу 1 овог правилника.

(2) У случају да је у ограђеном простору већи број паса 
различите тјелесне тежине, величина може бити мања за 
15% од прописане, узимајући у обзир да је величина везана 
уз животињу највеће тјелесне тежине.

Члан 12.
(1) Власник који посједује као кућне љубимце животиње 

које се налазе на списку опасних и потенцијално опасних жи-
вотињских врста који се налази у Прилогу 2 овог правилника 
и чини његов саставни дио обавезан је да у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу овог правилника пријави Министар-
ству пољопривреде, шумарства и водопривреде животињу и 
након тога је може наставити држати до њеног угинућа.

(2) У случају да власник не изврши своју дужност из 
става 1. овог члана, са животињом се поступа у складу са 
чланом 14. став 1. тачка г) Закона о заштити и добробити 
животиња (у даљем тексту: Закон).

Члан 13.
(1) Пси из контролисаног узгоја расе теријера типа 

bull (стафордски бул теријер, амерички стафордски те-
ријер, бул теријер и мини бул теријер) морају посједовати 
родовник издат од Кинолошког савеза Републике Српске 
или посједовати родовник издат од кинолошког савеза 
једне од земаља чланица Међународне кинолошке орга-
низације (FCI).

(2) За држање пса из става 1. овога члана власник мора 
испуњавати сљедеће услове:

1) да се против њега не води кривични поступак или 
да није правоснажно осуђиван за кривична дјела мучења 

и убијања животиња, кривична дјела против живота и 
тијела, кривичнa дјела против слободa и права грађана, 
кривична дјела против имовине, кривична дјела против 
полног интегритета, кривична дјела против јавног реда и 
мира, кривична дјела против брака и породице, кривично 
дјело – недозвољена производња и промет опојних дрога 
и друга кривична дјела која у себи садрже елементе на-
сиља,

2) да против њега није покренут прекршајни поступак 
или да није правоснажно кажњаван за прекршај из области 
заштите животиња, јавног реда и мира и других прекршаја 
који у себи садрже елементе насиља,

3) да не постоје друге околности које указују да би пас 
из члана 14. став 1. овог правилника могао бити злоупо-
тријебљен, под утицајем чешћег и прекомјерног уживања 
алкохола, конзумације опојних дрога и других омамљујућих 
средстава, поремећених породичних односа, сукоба са око-
лином, агресивног и ексцесног понашања власника,

4) да има услове за сигуран смјештај опасног пса и
5) да је поднио доказе да је старији од 21 године и радно 

способан.
(3) Са псима расе теријера типа bull који не потичу из 

узгоја из става 1. овога члана (питбул теријер) и њиховим 
мјешанцима поступа се у складу са одредбама од члана 14. 
до члана 22. овог правилника.

(4) Задовољавање услова из става 2. т. 1) и 2) овог чла-
на утврђује се приликом уписа пса у Регистар или уписа 
промјене власника, а услове из става 2. тачка 3) овог члана 
у инспекцијском надзору.

Члан 14.
(1) Под појмом опасног пса сматра се било која једин-

ка те врсте, изузев службеног пса, која је без очигледног 
повода напала човјека или другог пса и нанијела му тје-
лесне повреде или смрт, јединка која је узгајана, односно 
дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби 
са другим псом, јединка расе питбул теријер или мјешанац 
те расе који не потиче из контролисаног узгоја, као и расе 
бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и 
минибул теријер или мјешанац тих раса.

(2) Потенцијално опасан пас је пас обучен за чување 
имовине или као тјелесни чувар, те сви пси средњег раста 
(висине 55 cm мјерено у висини гребена) и велики пси.

Члан 15.
(1) Власник опасне или потенцијално опасне живо-

тиње дужан је да животињу држи у складу са прописима 
о заштити и добробити животиња, ветеринарству, заштити 
природе, јавном реду и миру и одредбама овог правилника.

(2) На подручју Републике Српске није дозвољено др-
жати као кућне љубимце опасне и потенцијално опасне жи-
вотињске врсте утврђене у списку опасних и потенцијално 
опасних животињских врста, који се налази у Прилогу 2 
овог правилника.

Члан 16.
(1) Обавезан је упис пса у Регистар паса у рубрику 

“Опасан пас”, те је потребно у књижицу о упису и вакци-
нацији пса против бјеснила уписати “Опасан пас”, о чему 
ветеринарска организација обавјештава Кинолошки савез 
у року од осам дана ради уписа ове чињенице у родовник.

(2) Централни регистар свих паса води се у складу са 
прописима који дефинишу ту област.

Члан 17.
(1) Власник опасног пса обавезан је да осигура његово 

означавање микрочипом, без обзира на његову старост, у 
складу са прописима који регулишу област идентификације.

(2) Власник опасног пса обавезан је да осигура његову 
кастрацију у року од 14 дана након проглашавања пса опас-
ним, о чему власник животиње као доказ ветеринарском 
инспектору или овлашћеном ветеринару доставља копију 
рачуна за обављену услугу.
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(3) Ако власник испуњава услове из члана 13. овог пра-

вилника и након спровођења мјера из члана 16. ст. 1. и 2. 
овог правилника и мјера из ст. 1. и 2. овог члана, могуће је 
даље држање опасног пса који:

1) је напао човјека и нанио му тјелесне повреде, а ни-
чим није био изазван,

2) је напао другог пса и нанио му тјелесне повреде, а 
ничим није био изазван,

3) је узгајан и/или дресиран за борбе паса или затечен у 
организованој борби са другим псом и

4) расе теријера типа bull који не потиче из узгоја из 
члана 14. став 1. овог правилника (питбул теријер) и њего-
ви мјешанци.

(4) Власник мора опасног пса држати у простору (за-
творени кавез) или објекту примјерене величине, из којег 
не може побјећи, а улазна врата у простор или објект у 
којем се налази такав пас морају бити закључана, а на ула-
зу у простор или објект у којем се налази опасан пас мора 
бити видљиво истакнуто упозорење: “ОПАСАН ПАС”.

(5) Извођење опасног пса на јавне површине дозвољено 
је једино са брњицом и на повоцу и у присуству власника, 
у складу са одлуком о начину држања и извођења кућних 
љубимаца на јавне површине, а коју доносе органи локалне 
самоуправе.

Члан 18.
(1) У случају поновљеног напада опасног пса на човјека 

или другог пса, поступа се у складу са чланом 14. став 1. 
тачка г) Закона.

(2) У случају смртног исхода напада пса на човјека, са 
таквим псом се поступа у складу са чланом 14. став 1. тачка 
г) Закона.

Члан 19.
(1) Власник опасног пса не смије уступати пса другом 

лицу на чување и привремени смјештај, осим у случају 
осигураног ветеринарског третмана.

(2) Није дозвољена трговина опасним псима као ни њи-
хово даровање, излагање, промоција, оглашавање и огла-
шавање продаје, учествовање на такмичењима, изложбама 
и било којим другим јавним наступима или окупљањима на 
подручју Републике Српске.

(3) Кинолошки савез Републике Српске дужан је да оба-
вијести сва своја друштва и клубове на подручју Републике 
Српске о релевантним подацима о опасним псима.

Члан 20.
Није дозвољен превоз, уношење и привремени боравак 

на подручју Републике Српске паса расе теријера типа bull 
који нису уписани у регистар Међународног кинолошког 
савеза (FCI) и њихових мјешанаца.

Члан 21.
Власник који на дан ступања на снагу овог правилника 

посједује опасног пса из члана 14. став 1. овог правилника 
дужан је посједовање таквог пса пријавити правном или 
физичком лицу овлашћеном за уписивање, због уписивања 
пса у Регистар паса у рубрику “Опасан пас”.

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-1305/14
16. децембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

ПРИЛОГ 1

Минимална површина ограђеног простора за псе

Маса пса (kg)
Минимална 
површина 

(m²)

Минимална 
висина (наткри-
вени дио у m)

Минимална 
ширина (m)

до 24 kg 6 1,8 2

25 kg до 28 kg 7 1,8 2
29 kg до 32 kg 8 1,8 2

oд 32 kg и 
више 8,5 1,8 2

Минимална површина ограђених простора (m²) у којима борави 
већи број паса

Број паса у 
простору

Мин. повр-
шина – пси 
тежине до 

16 kg

Мин. површина 
пси тежине од 
17 kg до 28 kg

Мин. површина 
– пси тежи од 

28 kg

2 7,5 10 13
3 10 13 17
4 12 15 20
5 14 18 24
6 16 20 27
7 17,5 22 29
8 19,5 24 32
9 21 26 35
10 23 28 37

Величина псеће кућице (ширина/дубина/висина) у cm
Величина пса – висина плећа 

у cm Величина кућице

до 55 cm 100 ∙ 60 ∙ 55
од 56 дo 65 cm 150 ∙ 100 ∙ 70
од 65 cm и више 170 - 180 ∙ 120 ∙ 85

ПРИЛОГ 2

СПИСАК ОПАСНИХ И ПОТЕЦИЈАЛНО ОПАСНИХ 
ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА

1. СИСАРИ (Mammalia)
1.1. ОПОСУМИ (Didelphiomorphia)
- сјеверноамерички опосум (Didelphis virginiana)
1.2. ЗВЈЕРОЛИКИ ТОРБАРИ (Dasyuromorphia)
- породица: торбарске мачке (Dasyuridae)
1.3. ДВОСЈЕКУТИЧЊАЦИ (Diprotodontia)
- велики црвени кенгур (Macropus rufus)
- источни сиви кенгур (Macropus giganteus)
- западни сиви кенгур (Macropus fuliginosus)
- Macropus robustus
1.4. КРЕЗУБИЦЕ (Xenarthra)
- породица: љенивци (Bradypodidae)
- породица: мравоједи (Myrmecophagidae)
1.5. МАЈМУНИ (Primates)
- потпородица: мајмуни дрекавци (Alouattinae)
- потпородица: мајмуни хваташи и вунасти мајмуни (Atelinae)
- род: капуцини (Cebidae)
- породица: псоглави мајмуни (Cercopithecidae)
- породица: гибони (Hylobatidae)
- породица: човјеколики мајмуни (Hominidae ili Pongidae)
1.6. ЗВИЈЕРИ (Carnivora)
- породица: пси (Canidae) – изузев домаћег пса
- породица: мачке (Felidae) – не укључује домаћу мачку
- гепард (Acinonyx jubatus)
- пустињски рис (Caracal caracal)
- сервал (Leptailurus serval)
- род: рисеви (Lynx)
- златна мачка (Profelis aurata)
- пума (Puma concolor)
- азијски леопард (Neofelis nebulosa)
- род: Panthera
- сњежни леопард (Uncia uncia)
- породица: хијене (Hyaenidae)
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- породица: куне (Mustelidae)
- медојед (Mellivora capensis)
- потпородица: творови (Mephitinae)
- ждероња или џиновска куна (Gulo gulo)
- породица: ракуни (Procyonidae)
- породица: медвједи (Ursidae)
1.7. СЛОНОВИ (Proboscidea) – све врсте
1.8. КОПИТАРИ (Perissodactyla) – све врсте, осим домаћих 

коња, домаћих магараца и њихових мјешанаца
1.9. ПАПКАРИ (Artiodactyla)
- породица: свиње (Suidae) – осим патуљастих раса свиња
- породица: пекарији (Tayassuidae)
- породица: водени коњи (Hippopotamidae)
- породица: деве (Camelidae)
- породица: жирафе (Giraffi dae)
- породица: јелени (Cervidae)
- породица: шупљорошци (Bovidae) – изузев домаћих оваца, 

домаћих коза и домаћих говеда
2. ПТИЦЕ (Aves)
2.1. Struthioniformes
- ној (Struthio camelus)
- ему (Dromaius novaehollandiae)
- род: нандуи (Rhea)
- род: казуари (Casuarius)
2.2. РОДАРИЦЕ (Ciconiiformes)
- џиновска чапља (Ardea goliath)
- род: Ephippiorhynchus
- род: marabui (Leptoptilos)
2.3. ЖДРАЛОВКЕ (Gruiformes) – све врсте
2.4. СОКОЛОВКЕ или ГРАБЉИВИЦЕ (Falconiformes)
- породица: Cathartidae
- породица: костоберине (Pandionidae)
- породица: орлови и јастребови (Accipitridae) – изузев трени-

раних птица које се користе за соколарење
2.5. СОВЕ (Strigiformes)
- род: ушаре (Bubo)
- род: Ketupa
- сњежна сова (Nyctea scandiaca)
- род: Scotopelia
- род: Strix
- род: Ninox
2.6. Coraciiformes
- род: подземни кљунорошци (Bucorvus)
3. ГМИЗАВЦИ (Reptilia)
3.1. ТУАТАРЕ или ПИЛАСТИ ПРЕМОСНИЦИ 

(Rhynchocephalia) – све врсте
3.2. КРОКОДИЛИ (Crocodylia) – све врсте
3.3. КОРЊАЧЕ (Chelonia ili Testudines)
- папагајска корњача (Macrochelys ili Macroclemys temmincki)
- насртљива корњача (Chelydra serpentina)
3.4. ЉУСКАРИ (Squamata)
- ЗМИЈЕ (Serpentes ili Ophidia)
- породица: бое и питони (Boidae) – све врсте које могу нара-

сти дуже од 1,5 m
- породица: Colubridae – само отровне врсте
- породица: гује (Elapidae)
- породица: љутице (Viperidae)
- породица: морске змије (Hydrophlidae)
- породица: звечарке (Crotalidae)
- ГУШТЕРИ (Sauria ili Lacertilia)
- породица: отровни брадавичари (Helodermatidae)
- породица: варани (Varanidae) – само врсте које могу нарасти 

дуже од 100 cm
4. ВОДОЗЕМЦИ (Amphibia)
4.1. РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ (Urodela ili Caudata)
- породица: џиновски даждевњаци (Cryptobranchidae)

4.2. ЖАБЕ И ГУБАВИЦЕ (Anura)
- породица: отровне жабе (Dendrobatidae)
- афричка биковска жаба (Pyxicephalus adspersus)
- породица: губавице (Bufonidae), џиновска губавица (Bufo 

marinus)
5. БЕСКИЧМЕЊАЦИ
5.1. МЕКУШЦИ (Mollusca)
- плавопрстенаста хоботница (Hapalochlaena maculosa)
5.2. ИНСЕКТИ (Insecta)
- све врсте мрава и термита
5.3. СТОНОГЕ (Chilopoda)
- породица: Scolopendridae
5.4. ПАУЦИ (Arachnida)
- све отровне врсте

1878
На основу члана 7. Закона о заштити од нејонизујућих 

зрачења (“Службени гласник Републике Српске”, број 2/05) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 
и 121/12), министар здравља и социјалне заштите  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЗАШТИТИ ОД 
ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА ДО 300 GHz

Члан 1.
У Правилнику о заштити од електромагнетских поља 

до 300 GHz (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
112/05, 40/07 и 104/14) у члану 14. став 2. мијења се и гласи:

“Уз захтјев за добијање сагласности из става 1. овог 
члана инвеститор прилaжe:

1) овјерену копију катастарског плана локације,
2) техничку документацију о извору електромагнетских 

поља и
3) извјештај о систематском испитивању као доказ да 

тај извор неће својим радом довести до прекорачења про-
писаних граничних вриједности.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/08-020-25-5/14
12. децембра 2014. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске
На основу члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. став 1. 

алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10), члана 
16. став 2. Закона о осигурању од одговорности за моторна 
возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности 
- Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 102/09), члана 16. став 1. тачка 2. Статута Агенције за 
осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 30/06) и члана 4. Одлуке о начину утврђивања 
и обрачуна доприноса Заштитном фонду Републике Срп-
ске, роковима уплате и начину вођења средстава доприноса 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 80/09 и 40/10), 
Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на 
сједници од 24. децембра 2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА 

ЗАШТИТНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 
ЈАНУАР - МАРТ 2015. ГОДИНЕ

I
Овом одлуком одређује се допринос Заштитном фонду 

Републике Српске (у даљем тексту: Заштитни фонд), за пе-


