
5.09.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 78 9
ОДЛУКУ

I
Из средстава прикупљених у складу са чланом 8. Зако-

на о Фонду за управљање некретнинама и потраживањи-
ма у власништву Републике Српске извршиће се покриће 
трошкова Фонда за управљање некретнинама и потражи-
вањима у власништву Републике Српске а.д. Бања Лука из 
претходног периода, у износу од 302.242,00 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужује се Инвестиционо-

развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1910/14 Предсједница
28. августа 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1270
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Програмом категоризације (одобравања) 
објеката који су под сталним ветеринарским надзором у 
Републици Српској, број: 04/1-012-2-376/12, од 23. фебруа-
ра 2012. године, Влада Републике Српске, на 75. сједници, 
одржаној 28.08.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОЦЈЕНЕ И 

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

I
Овом одлуком утврђују се стандарди и критеријуми у 

поступку процјене и категоризације објеката за производ-
њу хране животињског поријекла у циљу побољшања ње-
ног процеса производње и оцјене објеката у којима се оба-
вља производња хране животињског поријекла у односу на 
степен усклађености са ЕУ стандардима.

II
Објекти за производњу хране животињског поријекла 

(у даљем тексту: објекти) према нивоу испуњености стан-
дарда у складу са захтјевима “хигијенског пакета” класи-
фикују се у сљедеће категорије:

- Категорија 1 - објекти који испуњавају услове из 
правилника који у складу са чланом 26. став 7. Закона о 
ветеринарству у Републици Српској доноси министар по-
љопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
министар),

- Категорија 2 - објекти који могу да достигну услове из 
алинеје прве ове тачке у кратком року,

- Категорија 3 - објекти којима је потребно дуже врије-
ме да достигну услове из алинеје прве ове тачке и

- Категорија 4 - објекти чији структурни услови нису у 
складу са домаћим прописима и не могу да испуне услове 
из алинеје прве ове тачке.

III
Поступак процјене и категоризације објеката обухвата 

сљедеће:
- ревизију Листе објеката за производњу хране живо-

тињског поријекла и ажурирање базе података у коју ће се 
укључити подаци о објектима и подаци о њиховом процесу 
унапређивања,

- припрему и усвајање контролних листа и процедура 
за категоризацију објеката у складу са прописом из тачке 
2. ове одлуке,

- именовање комисије за категоризацију објеката (у 
даљем тексту: комисија), коју ће чинити представници 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство), службених ветеринара и 
овлашћених ветеринарских инспектора,

- организацију и спровођење програма обуке чланова 
комисије, који ће бити упознати са захтјевима “хигијен-
ског пакета”, процедурама за категоризацију објеката и 
подршком процесу унапређивања објеката и

- утврђивање процедура за припрему и презентацију 
Пројекта унапређивања објекта.

IV
1) Министар рјешењем именује комисију која ће извр-

ши процјену и категоризацију објеката, као и за даље ак-
тивности у процесу унапређивања квалитета објеката.

2) У комисију могу бити именовани истакнути стручња-
ци ветеринарске струке, односно службени ветеринари, 
овлашћени ветеринарски инспектори и представници Ми-
нистарства који су завршили посебну обуку за спровођење 
поступка оцјењивања објеката.

3) Комисија има најмање три члана, а именује се за сва-
ки поступак процјене и категоризације објеката појединач-
но.

V
У објектима се обавезно поштују стандарди хигијене 

и примјењују принципи HACCP у свим фазама процеса 
унапређивања.

VI
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство.

VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о спровођењу поступка процјене и категоризације објеката 
за производњу хране животињског поријекла (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 109/12).

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1911/14 Предсједница
28. августа 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1271
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са Програмом категоризације (одобравања) 
објеката који су под сталним ветеринарским надзором у 
Републици Српској, број: 04/1-012-2-376/12, од 23. фебруа-
ра 2012. године, Влада Републике Српске, на 75. сједници, 
одржаној 28.08.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ КОМИСИЈЕ ПОСЛИЈЕ СПРОВЕДЕНЕ 

КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

I
Овом одлуком утврђују се поступци комисије за ка-

тегоризацију објеката послије спроведене процјене и ка-
тегоризације објеката за производњу хране животињског 
поријекла.

II
Након спроведене категоризације објеката за про-

изводњу хране животињског поријекла, представници 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(у даљем тексту: Министарство), службени ветеринари и 
овлашћени ветеринари, у оквиру комисије, дужни су да:

- спроводе оцјењивање структурних услова у објекти-
ма за производњу хране животињског поријекла (у даљем 
тексту: објекти),


