
ске го ди не, на кон че га се на став ник, од но сно са рад ник
вра ћа у ма тич ну ви со ко школ ску уста но ву.

Члан 4.
(1) По сту пак до дје ле сред ста ва за су фи нан си ра ње ра -

 змје   не из чла на 2. овог пра вил ни ка вр ши се на осно ву јав -
них кон кур са, ко је рас пи су ју јав не ви со ко школ ске уста но ве.

(2) На осно ву при је дло га јав них ви со ко школ ских уста -
но ва, ми ни стар про свје те и кул ту ре до но си рје ше ње, ко јим
утвр ђу је:

а) из нос сред ста ва на ми је њен су фи нан си ра њу на по је -
ди ним јав ним ви со ко школ ским уста но ва ма, 

б) из нос сред ста ва на ми је њен су фи нан си ра њу раз мје не
ор га ни зо ва не у скла ду са ме ђу на род ним уго во ри ма Бо сне
и Хер це го ви не и/или Ре пу бли ке и

в) про цен ту ал ни из нос сред ста ва у окви ру из но са из
тач ке а) става 2. овог чла на пра вил ни ка на ми је њен су фи -
нан си ра њу по је ди них об ли ка раз мје не из чла на 2. овог
пра вил ни ка.

(3) Про тив рје ше ња ми ни стра из ста ва 2. овог чла на
јав на ви со ко школ ска уста но ва мо же из ја ви ти при го вор ми -
ни стру у ро ку од осам да на од да на при је ма рје ше ња.

(4) Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре вр ши ис пла ту
сред ста ва из ста ва 2. овог чла на на ра чун крај њих ко ри сни -
ка, на осно ву по да та ка о ко нач ним ре зул та ти ма јав ног кон -
кур са ко је му, по за вр шет ку кон курс не про це ду ре, до ста -
вља ју јав не ви со ко школ ске уста но ве.

Члан 5.
(1) Го ди шњи обим ре а ли за ци је су фи нан си ра ња ме ђу -

на род не раз мје не за ви си ће од из но са рас по ло жи вих сред -
ста ва за ове на мје не од ре ђе ног у бу џе ту Ре пу бли ке.

(2) Из нос сред ста ва ко ји се мо же до ди је ли ти у сва ком
по је ди нач ном слу ча ју ко ји се ор га ни зу је у ви ду раз мје не из
чла на 2. т. а) и в) овог пра вил ни ка не мо же пре ла зи ти 80%
од укуп ног из но са утвр ђе них тро шко ва.

(3) Из нос сред ста ва ко ји се мо же до ди је ли ти у сва ком
по је ди нач ном слу ча ју ко ји се ор га ни зу је у ви ду раз мје не из
чла на 2. т. б) и г) не мо же пре ла зи ти 50% од укуп ног из но -
са утвр ђе них тро шко ва.

(4) Из у зе так од ст. 2. и 3. овог чла на је су фи нан си ра ње
раз мје не из чла на 6. став 1. овог пра вил ни ка, ко је ни је про -
цен ту ал но огра ни че но.

Члан 6.
(1) При о ри тет при ли ком до дје ле сред ста ва за су фи нан -

си ра ње има ју об ли ци ме ђу на род не раз мје не ор га ни зо ва ни
у скла ду са ме ђу на род ним уго во ри ма Бо сне и Хер це го ви -
не и/или Ре пу бли ке.

(2) У слу ча ју да се не ис ко ри сти цје ло ку пан из нос
сред ста ва на ми је ње них за од ре ђе ни об лик раз мје не из чла -
на 2. овог пра вил ни ка, мо же се вр ши ти пре ра спо дје ла
сред ста ва у ко рист дру гих об ли ка раз мје не у ис тој или дру -
гој јав ној ви со ко школ ској уста но ви.

(3) О пре ра спо дје ли сред ста ва из ста ва 2. овог чла на
рје ше њем од лу чу је ми ни стар про свје те и кул ту ре.

Члан 7.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи

Пра вил ник о на чи ну фи нан си ра ња ме ђу на род не раз мје не
сту де на та (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
88/05).

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об -

ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 07.023/612-552/10
22. ју на 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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На осно ву члана 8. и члана 13. став 2. За ко на о ве те ри -
нар ству у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -

бли ке Срп ске”, број 42/08), чла на 6. Пра вил ни ка о ме ра ма
за су зби ја ње и иско ре њи ва ње бе дре ни це код жи во ти ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 5/97) и чла на
82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де  д о  н о  с и

Н А  Р Е Д  БУ  

О ОД РЕ ЂИ ВА ЊУ ЗА РА ЖЕ НОГ И УГРО ЖЕ НОГ 
ПОД РУЧ ЈА И МЈЕ РА МА ЗА УТВР ЂИ ВА ЊЕ НА ЧИ НА 

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ, СПРЕ ЧА ВА ЊА ШИ РЕ ЊА И СУ ЗБИ ЈА ЊА
АН ТРАК СА (ЦР НОГ ПРИ ШТА) КОД ЖИ ВО ТИ ЊА 

1. Овом на ред бом на се ље на мје ста Ви дри ћи, Ко шу ти -
ца, Мар ге ти ћи, Кне жи на, Но во Се ло и Бре ја ко ви ћи на те -
ри то ри ји оп шти не Со ко лац про гла ша ва ју се под руч јем за -
ра же ним ан трак сом (цр ним при штом).

2. У на се ље ним мје сти ма из тач ке 1. ове на ред бе на ре -
ђу ју се сље де ће мје ре:

2.1. за бра њу је се пу шта ње жи во ти ња из за ра же ног дво -
ри шта за ври је ме док тра је опа сност од ши ре ња за ра зе,

2.2. за бра ње но је кла ње бо ле сних жи во ти ња и жи во ти -
ња за ко је по сто ји сум ња да су за ра же не ан трак сом (цр ним
при штом),

2.3. за бра ње на је упо тре ба, ис ко ри шћа ва ње и оту ђи ва -
ње за ра же них и на за ра зу сум њи вих жи во ти ња, као и про -
да ја њи хо вог мли је ка и мли јеч них про из во да,

2.4. оба ве зна је ак тив на иму ни за ци ја про тив ан трак са
(цр ног при шта) го ве да, ова ца, ко за и ко пи та ра у скла ду са
упут ством про из во ђа ча вак ци не,

2.5. за бра ње на је сек ци ја ле ше ва жи во ти ња уги ну лих
од ан трак са (цр ног при шта) и ле ше ва жи во ти ња за ко је се
сум ња да су уги ну ле од ан трак са (цр ног при шта), ако ни су
обез би је ђе ни усло ви за спре ча ва ње ши ре ња за ра зе,

2.6. оба ве зна је по о штре на дез ин фек ци ја мје ста на ко -
јем је уги ну ла обо ље ла жи во ти ња или сум њи ва на ан тракс
(цр ни пришт), а ако је уги ну ла на зе мљи шту, по вр шин ски
слој зе мље мо ра се ски ну ти у ду би ну од 30 цм и за ко па ва -
њем не шко дљи во укло ни ти,

2.7. сек ци ја ле ше ва и узи ма ње ма те ри ја ла са ле ше ва
жи во ти ња уги ну лих од ан трак са (цр ног при шта) или сум -
њи вих на ан тракс (цр ни пришт) са мо у при су ству ве те ри -
на ра, а ли ца са по вре да ма на ру ка ма не сми ју вр ши ти сек -
ци ју и узи ма ти ма те ри јал за ла бо ра то риј ски пре глед,

2.8. ка да оздра ви по сљед ња обо ље ла жи во ти ња и по -
сли је не шко дљи вог укла ња ња ле ше ва, си ро ви на и от па да
за ра же них и на за ра зу сум њи вих жи во ти ња, мо ра се из вр -
ши ти чи шће ње и за вр шна дез ин фек ци ја про сто ри ја, кла -
ни ца и дво ри шта у ко ји ма су би ле смје ште не те жи во ти ње,

2.9. стај њак и сме ће за те че но у про сто ри ја ма из тач ке
2.8. ове на ред бе мо ра се не шко дљи во уни шти ти и 

2.10. у про сто ри ја ма, кла ни ца ма и дво ри шти ма за ра же -
ним ан трак сом (цр ним при штом) мо ра се из вр ши ти про пи -
са на дез ин фек ци ја ору ђа и опре ме ко ји су би ли у до ди ру са
бо ле сним или сум њи вим жи во ти ња ма, од но сно њи хо вим
ле ше ви ма или ди је ло ви ма ле ше ва.

3. Уко ли ко се из ван на се ље них мје ста, од но сно под ру -
чја из тач ке 1. ове на ред бе при ја ве но ва уги ну ћа жи во ти ња,
а за ко ја се утвр ди да су по сље ди ца ан трак са (цр ног при -
шта), мје ре на ве де не у тач ки 2. ове на ред бе при мје њу ју се
и на та на се ље на мје ста, од но сно под руч ја.

4. Ова на ред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 12.05.335-431/11
26. јула 2011. го ди не                          Министар,
Ба ња Лу ка                          Ми ро слав Ми ло ва но вић, с.р.
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Ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 74. За ко на о
уре ђе њу про сто ра и гра ђе њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
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