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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 12. Закона о министарским, владиним и ду-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 41/03) и члана 17. Закона о про-
фесионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошља-
вању инвалида (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
37/12 и 82/15), Влада Републике Српске, нa 60. сједници, 
одржаној 11.2.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ ФОНД ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА

1. Ранко Вучковић, дипломирани инжењер електро-
технике из Приједора, именује се за директора ЈУ Фонд 
за професионалну рехабилитацију и запошљавање ин-
валида Приједор, на мандатни период од четири (4) го-
дине.

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

Број: 04/1-012-2-322/16 Предсједница
11. фебруара 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 5. став 4. Закона о ветеринарству 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12) 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, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МЈЕРАМА СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЈЕЊИВАЊА 

ИНФЕКТИВНЕ АНЕМИЈЕ КОПИТАРА

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјере сузбијања и 

искорјењивања инфективне анемије копитара (у даљем тек-
сту: инфективна анемија).

Члан 2.
(1) Ради откривања, праћења и сузбијања инфектив-

не анемије спроводи се дијагностичко испитивање на ин-
фективну анемију коња једанпут годишње, односно два 
пута годишње када су у питању коњи за производњу биоло-
шких препарата (серуми и вакцине).

(2) Дијагностичко испитивање може да се изврши и 
примјеном ЕЛИСА теста, али се у том случају сваки пози-
тивни резултат потврђује примјеном АГИД теста.

Члан 3.
(1) Обољелима од инфективне анемије сматрају се ко-

питари код којих је серолошка анализа узорака крви гел-ди-
фузијским преципитинским тестом (Когинсов тест – агар 
гел имунодифузионим тест – АГИД) дала позитивну реак-
цију.

(2) Свака сумња и потврђени случај инфективне ане-
мије пријављује се у складу сa посебним прописом којим 
се прописује начин пријављивања болести животиња.

Члан 4.
(1) Сумњивим на инфективне анемије сматрају се копи-

тари који показују клиничке знакове инфективне анемије, 
те копитари који су у претходна три мјесеца били у директ-
ном или индиректном контакту с копитарима код којих је 
потврђена инфективна анемија.

(2) Копитари сумњиви на инфективну анемију морају 
бити подвргнути серолошкој анализи из члана 2. овог пра-
вилника у року од седам дана од постављања сумње.

Члан 5.
(1) Редовно серолошко испитивање свих копитара ста-

ријих од шест мјесеци на инфективну анемију спроводи се 
у складу с посебним прописима.

(2) У промет, осим када се упућују директно на клање, 
могу се стављати само копитари који су испитани на ин-
фективну анемију са негативним резултатом.

(3) Налаз серолошке претраге на инфективну анемију 
важи 90 дана, рачунајући од дана вађења крви.

(4) Када држалац коња продаје или на други начин 
отуђује коње, потврда о извршеном прегледу на инфективну 
анемију коња не смије бити старија од 30 дана.

Члан 6.
Ради сузбијања инфективне анемије, копитари код 

којих је утврђена серолошки позитивна реакција морају се:
1) одмах усмртити и нешкодљиво уклонити, уколико 

показују клиничке знакове ИАК-а,
2) одмах усмртити и нешкодљиво уклонити ако власник 

нема важеће увјерење о здравственом стању копитара, ако 
копитар није прописно обиљежен и ако није могуће утвр-
дити његово поријекло и

3) упутити на клање, најкасније у року од седам дана, 
уколико нема појаве клиничких знакова инфективне ане-
мије и уколико власник има важеће увјерење о здравстве-
ном стању копитара, издато прије потврђивања инфективне 
анемије.

Члан 7.
Убијање и упућивање на клање копитара заражених ин-

фективном анемијом из члана 6. овог правилника спроводи 
се под надзором надлежног ветеринарског инспектора или 
службеног ветеринара.

Члан 8.
(1) Када се утврди или постави сумња на инфективне 

анемије, у зараженом и на заразу сумњивом газдинству, на-
длежни ветеринарски инспектор или службени ветеринар 
наређује сљедеће мјере:

1) издвајање обољелих и одвојено држање на болест 
сумњивих копитара,

2) попис и прописно обиљежавање свих копитара на 
газдинству, а уколико копитари претходно нису идентифи-
ковани и обиљежени, надлежни ветеринарски инспектор 
наређује власнику да одмах, а најкасније у року од 48 ча-
сова, поднесе захтјев за прописно обиљежавање копитара.

3) најкасније у року од седам дана од утврђивања ин-
фективне анемије или постављања сумње на инфективну 
анемију, узимање узорака крви свих копитара, те дијаг-
ностичко претраживање на инфективну анемију, два пута, 
са размаком од три мјесеца између два претраживања, 
осим у случају копитара млађих од шест мјесеци код којих 
се друго претраживање спроводи у старости од девет мје-
сеци,

4) забрана или ограничење кретања и премјештања ко-
питара,

5) забрана издавања увјерења о здравственом стању и 
поријеклу животиње за копитаре, осим у случају из члана 
5. став 3. овог правилника,

6) усмрћивање или клање копитара у складу са чланом 
6. овог правилника,

7) дезинфекција и дезинсекција предмета, опреме, 
објеката, превозних средстава, те других мјеста, подручја 
и површина на којима је боравио заражени или на заразу 
сумњиви копитар,

8) заштита копитара од вектора,
9) осигурање и одржавање хигијенских услова у објек-

тима за узгој животиња и
10) индивидуални поступак са копитарима при лије-

чењу и предузимању других стручних захвата, у складу са 
принципима асепсе и антисепсе.
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(2) У случају из става 1. тачка 3) овог члана надлежни 

ветеринарски инспектор извјештава надлежну институцију 
да у року од седам дана од примања захтјева од власника 
изврши прописно обиљежавање свих копитара на газдин-
ству.

Члан 9.
Сматра се да је инфективна анемија престала када од 

убијања, клања или угинућа посљедњег обољелог копитара 
и завршне дезинфекције протекне најмање три мјесеца, а 
сви остали копитари на газдинству су серолошким претра-
живањем спроведеним у складу са чланом 2. овог правил-
ника показали негативан резултат.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о мjерама за сузбијање и искорјењивање ин-
фективне анемије коња (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 26/95).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-252/16
9. фебруара 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 20. став 2. Закона о храни (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 49/09) 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), ми-
нистар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСИТЊЕНОМ МЕСУ, 
ПОЛУПРОИЗВОДИМА И ПРОИЗВОДИМА ОД МЕСА

Члан 1.
У Правилнику о уситњеном месу, полупроизводима и 

производима од меса (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 46/15) послије члана 7. додају се нови чл. 7а. и 
7б, који гласе:

“Члан 7а.
(1) Субјекти у пословању са храном свјеже месо декла-

ришу у производњи и свим фазама стављања на тржиште 
у складу са овим правилником и прописима који регулишу 
област декларисања хране.

(2) Свјеже месо треба бити декларисанo тако да је мо-
гуће провјерити тачност података на декларацији.

(3) Свјеже месо животиња рођених и/или товљених и/
или закланих у различитим државама које се на продајном 
мјесту ставља на тржиште треба се јасно одвојити једно од 
другог и бити декларисано тако да крајњи потрошач може 
лако разликовати месо различитог поријекла.

(4) Декларација свјежег меса намијењеног крајњем 
потрошачу садржи сљедеће податке:

1) о држави рођења животиње: “Рођено у:” (назив др-
жаве),

2) називи држава у којим је обављен узгој, под наводом: 
“Узгајано у: (називи држава)”,

3) о држави у којој је обављено клање, под наводом: “За-
клано у: (назив државе)” и ветеринарски контролни број,

4) о држави расијецања: “Расјечено у: (назив државе)” и 
ветеринарски контролни број,

5) о врсти меса и категорији,
6) датум клања животиње,
7) сви посебни услови складиштења и/или услови упо-

требе и
8) датум употребе (“употријебити до:”).

Члан 7б.
(1) Декларација свјежег меса мора бити означена на 

видљивом мјесту тако да буде лако уочљива, јасно читљива 
и, према потреби, неизбрисива, и то великим штампаним 
словима, чија је висина једнака или већа од 3,00 mm.

(2) Наведене информације не смију бити скривене, 
прекривене или прекинуте другим писаним или сликовним 
приказима или другим материјалом.

(3) Сви подаци дефинисани овим правилником морају 
се налазити у истом видном пољу.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-363/16
4. фебруара 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу 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), а у вези са чланом 6. Правил-
ника о условима и начину полагања стручног испита за рад 
у пољопривредној апотеци (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 8/13, 52/14 и 54/15), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ОБУКЕ СТРУЧНИХ ЛИЦА ЗА РАД У ПОЉОПРИВРЕДОЈ 

АПОТЕЦИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се основна и напредна обу-

ка које морају похађати стручна лица која су одговорна за 
рад у пољопривредној апотеци (у даљем тексту: одговорна 
стручна лица).

Члан 2.
Циљ Програма је да се одговорна стручна лица упознају 

са принципима интегралне заштите биља, значајем примје-
не непестицидних мјера борбе (агротехничких, механич-
ких, биолошких) са циљем смањења бројности, односно 
густине популације штетних врста организама, као и пра-
вилним избором и безбједном примјеном средстава за за-
штиту биља.

Члан 3.
(1) Програм обуке састоји се од основне и напредне 

обуке.
(2) Програм основне обуке похађају одговорна стручна 

лица која немају завршен пољопривредни факултет - смјер 
заштита биља.

(3) Програм напредне обуке похађају одговорна стручна 
лица која имају завршен пољопривредни факултет - смјер 
заштита биља и лица из става 2. овог члана којима је исте-
кла важност цертификата о стеченом знању за одговорна 
стручна лица.

Члан 4.
(1) Основна и напредна обука одговорних стручних 

лица састоји се од курса и од усменог стручног испита за 
одговорна стручна лица.

(2) Курс траје најмање 30 школских часова за основну 
обуку, односно 20 школских часова за напредну обуку.

Члан 5.
Циљ садржаја основне обуке јесте да одговорна струч-

на лица упозна са основним принципима интегралне за-
штите биља, приступом приликом прогнозирања и праћења 
штетних организама и сигнализације за третман, значајем 
непестицидних мјера у заштити биља, чијим увођењем се 
знатно смањује ризик од средстава за заштиту биља, те са 




