
Ре пу бли ке Срп ске, исте ан га жо ва ти у ак ци ја ма за шти те и
спа са ва ња од сње жних па да ви на и сни је га.

Из вр ши лац за дат ка: Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва.

Уче сни к: Ре пу блич ка упра ва ци вил не за шти те.

Рок: пре ма по тре би.

24. За ду жу је се Ми ни стар ство тр го ви не и ту ри зма да
пу тем Ре пу блич ке ди рек ци је за роб не ре зер ве, у скла ду са
утвр ђе ним са др жа јем и стан дар ди ма, обез бије ди па ке те
хра не и дру гих нај о снов ни јих ар ти ка ла, ко ји би се до ста -
вља ли угро же ном ста нов ни штву на нај бр жи мо гу ћи на чин.

Из вр ши оци за дат ка: Ми ни стар ство тр го ви не и ту ри зма,
Ре пу блич ка упра ва ци вил не за шти те,
Цр ве ни крст Ре пу бли ке Срп ске.

Уче сни ци: Ми ни стар ство упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве, Хе ли коп тер ски сер вис 
Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни стар ство 
од бра не БиХ, ло кал не за јед ни це.

Рок: 1. но вем бар 2010. го ди не.

25. За ду жу је се Ми ни стар ство здра вља и со ци јал не за -
шти те да обез бије ди па ке те ли је ко ва и нео п ход ног са ни -
тет ског ма те ри ја ла као ком пле те јед на ког са др жа ја ко ји би
се до ста вља ли угро же ном ста нов ни штву на нај бр жи мо гу -
ћи на чин.

Из вр ши оци за дат ка: Ми ни стар ство здра вља и со ци јал не 
за шти те, Ре пу блич ка упра ва ци вил не 
за шти те, Цр ве ни крст Ре пу бли ке 
Срп ске.

Уче сни ци: Ми ни стар ство упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве, Хе ли коп тер ски сер вис 
Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни стар ство 
од бра не БиХ, ло кал не за јед ни це.

Рок: 1. но вем бар 2010. го ди не.

26. За нај сло же ни је си ту а ци је, ка да су ди рект но угро -
же на на се ља и жи во ти гра ђа на, пла ни ра ти ан га жо ва ње ти -
мо ва за де ми ни ра ње Ре пу блич ке упра ве ци вил не за шти те,
у сље де ћем са ста ву: 60 де ми не ра са основ ном опре мом и
ала том; ма шин ски тим са ста ва четири чо вје ка, два ка ми о -
на ки пе ра и један УЛТ; мо тор не сан ке и спе ци ја ли зо ва на
је ди ни ца ци вил не за шти те за за шти ту и спа са ва ње са ви си -
на.

Из вр ши лац за дат ка: Ре пу блич ка упра ва ци вил не за шти те.

Уче сни к: ло кал не за јед ни це.

Рок: пре ма по тре би.

Б) Људ ски и ма те ри јал но-тех нич ки ре сур си

27. Из вр ши ти от кла ња ње тех нич ких и дру гих не до ста -
та ка на во зи ли ма, опре ми и тех ни ци по треб ној за из во ђе ње
ак ци ја за шти те и спа са ва ња од сње жних па да ви на и сни је га.

Из вр ши оци за дат ка:  ло кал не за јед ни це, Јав но 
пред у зе ће “Пу те ви Ре пу бли ке 
Срп ске”.

Уче сни к: Ми ни стар ство са о бра ћа ја и ве за.

Рок: 1. но вем бар 2010. го ди не.

28. У слу ча ју да због сње жних па да ви на и сни је га бу ду
угро же ни жи во ти гра ђа на и да бу ду у не мо гућ но сти да на -
ба ве основ не жи вот не на мир ни це, ан га жо ва ће се Хе ли коп -
тер ски сер вис Ре пу бли ке Срп ске и угро же ним гра ђа ни ма
ће се до ста ви ти па ке ти са хра ном, сред стви ма за хи ги је ну
и ли је ко ви ма.

Из вр ши лац за дат ка: Хе ли коп тер ски сер вис Ре пу бли ке 
Срп ске.

Уче сни ци: Ре пу блич ка упра ва ци вил не за шти те,
ло кал не за јед ни це.

Рок: пре ма по тре би.

IV - СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ОПЕ РА ТИВ НИХ МЈЕ РА

29. У си ту а ци ји ка да при род на и дру га не сре ћа за хва ти
ви ше гра до ва-оп шти на, на чел ник Ре пу блич ког шта ба мо -
же, ра ди успје шног ру ко во ђе ња ак ци ја ма за шти те и спа са -
ва ња, фор ми ра ти ко ор ди на ци о ни тим. Ко о ди на ци о ни тим
чи не пред став ни ци Ре пу блич ке упра ве, гра да-оп шти не,
при вред них дру шта ва и дру гих прав них ли ца од зна ча ја за

за шти ту и спа са ва ње. Ко ор ди на ци о ни тим ко ор ди ни ра ак -
тив но сти за шти те и спа са ва ња на под руч ју за ко је се фор -
ми ра и пред ла же на чел ни ку Ре пу блич ког шта ба пред у зи -
ма ње по треб них мје ра.

Из вр ши оци за дат ка: Ре пу блич ка упра ва ци вил не за шти те,
штаб ци вил не за шти те ло кал не 
за јед ни це.

Уче сни ци: локал на за јед ни ца, при вред на 
дру штва, дру га прав на ли ца од 
зна ча ја за за шти ту и спа са ва ње.

Рок: пре ма по тре би.

30. Но си о ци за да та ка утвр ђе ни овим пла ном ду жни су
да обез бије де по треб на фи нан сиј ска сред ства за њи хо ву
ре а ли за ци ју.

V - ИЗ ВЈЕ ШТА ВА ЊЕ О РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ЗА ДА ТА КА 
ИЗ ПЛА НА

31. Но си о ци за да та ка из овог пла на ду жни су о ре а ли -
за ци ји за да та ка Пла на пи сме но из вје шта ва ти Ми ни стар -
ство са о бра ћа ја и ве за Ре пу бли ке Срп ске и Ре пу блич ку
упра ву ци вил не за шти те нај ка сни је до 10. но вем бра 2010.
го ди не, а по за вр шет ку зим ске се зо не до ста ви ти Ми ни -
стар ству са о бра ћа ја и ве за и Ре пу блич кој упра ви ци вил не
за шти те из вје штај у пи са ној фор ми.

32. За ду жу је се Ре пу блич ка упра ва ци вил не за шти те да
по за вр шет ку зим ске се зо не са чи ни из вје штај о ре а ли за ци -
ји овог пла на и исти, пу тем Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва, до ста ви Вла ди Ре пу бли ке Срп ске.

VI - СТУ ПА ЊЕ НА СНА ГУ

33. План ак тив но сти на спрово ђе њу по себ них мје ра за -
шти те и спа са ва ња од сње жних па да ви на и сни је га од ин -
те ре са за Ре пу бли ку Срп ску у 2010/2011. го ди ни 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: 04/1-012-2-2146/10 Предсједник
7. октобра 2010. го ди не Владе,
Бања Лука Ми ло рад До дик, с.р.
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На осно ву чла на 17. став 4. и чла на 46. тач ка г) За ко на
о за шти ти и до бро би ти жи во ти ња (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 111/08) 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

П РА  В И Л  Н И К

О ЗА ШТИ ТИ ЖИ ВО ТИ ЊА ПРИ ЛИ КОМ КЛА ЊА 

Члан 1.

(1) Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви за шти те
жи во ти ња уз го је них и др жа них за про из вод њу ме са, ко же,
кр зна или дру гих про из во да то ком њи хо вог пре мје шта ња,
смје шта ја у де поу, спу та ва ња, ома мљи ва ња, кла ња и усмр -
ћи ва ња, укљу чу ју ћи и усмр ћи ва ње жи во ти ња у свр ху кон -
тро ле бо ле сти.

(2) Од ред бе овог пра вил ни ка не при мје њу ју се на:

а) тех нич ке или на уч не екс пе ри мен те на жи во ти ња ма у
ве зи са по ступ ци ма из ста ва 1. овог чла на, ко ји се спрово-
де под над зо ром Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство),

б) жи во ти ње усмр ће не при кул тур ним или спорт ским
до га ђа ји ма и 

в) усмр ће ну сло бод но жи ве ћу ди вљач.

Члан 2.

(1) По је ди ни пој мо ви у овом пра вил ни ку има ју сље де -
ће зна че ње:

а) кла о ни ца је сва ки обје кат, укљу чу ју ћи опре му и
сред ства за кре та ње и смје штај жи во ти ња, на ми је њен ко -
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мер ци јал ном кла њу жи во ти ња (ко пи та ри, пре жи ва ри, сви -
ње, ку ни ћи и пе рад),

б) пре мје шта ње је ис то вар жи во ти ња или њи хо во пре -
во же ње, односно кре та ње од ис то вар них плат фор ми, ста ја
или обо ра у кла о ни ци до про сто ри ја или мје ста на ко јим ће
би ти за кла не,

в) смје штај у де поу је др жа ње жи во ти ња у ста ја ма, обо -
ри ма, нат кри ве ним про сто ри ма или отво ре ним по вр ши на -
ма ко је кла о ни це ко ри сте у свр ху оси гу ра ња би ло ко је по -
треб не бри ге (во да, хра на, од мор) при је кла ња,

г) спу та ва ње је при мје на би ло ког по ступ ка на жи во ти -
њи ко ме је свр ха огра ни ча ва ње кре та ња жи во ти ње да би се
омо гу ћи ло ефи ка сно ома мљи ва ње или усмр ћи ва ње,

д) ома мљи ва ње је по сту пак ко ји при ми је њен на жи во -
ти њи узро ку је тре нут ни гу би так сви је сти ко ји тра је до
смр ти жи во ти ње,

ђ) усмр ћи ва ње је по сту пак ко јим се узро ку је смрт жи -
во ти ње,

е) кла ње је узро ко ва ње смр ти жи во ти ње ње ним ис кр ва -
ре њем и

ж) об ред но кла ње је узро ко ва ње смр ти жи во ти ње ње ним
ис кр ва ре њем у ци љу за до во ља ва ња про пи са од ре ђе них
вјер ских за јед ни ца и кон фе си ја у Бо сни и Хер це го ви ни.

(2) У слу ча ју об ред ног кла ња, вјер ске за јед ни це ре ги -
стро ва не у Бо сни и Хер це го ви ни по чи јим пра ви ли ма се
оба вља кла ње над ле жне су за при мје ну и пра ће ње по себ -
них од ре да ба ко је се од но се на кла ње, у скла ду са вјер ским
об ре ди ма, а по сту пак кла ња се спроводи под над зо ром ве -
те ри нар ског ин спек то ра или овла шће ног ве те ри на ра.

Члан 3.

Вла сник или ли це од го вор но за жи во ти ње мо ра оси гу -
ра ти да жи во ти ње за кла не или усмр ће не у би ло ко јој кла о -
ни ци, на фар ми, про сто ри ма или дру гим мје сти ма бу ду то -
ком пре мје шта ња, смје шта ја, спу та ва ња, ома мљи ва ња,
кла ња или усмр ћи ва ња по ште ђе не би ло ка квог уз не ми ра -
ва ња, бо ли или пат ње, ко је је мо гу ће из бје ћи.

Члан 4.

Вла сник или од го вор но ли це у кла о ни ци мо ра оси гу ра -
ти да је кон струк ци ја кла о ни це, про сто ри и опре ма кла о ни -
це као и њи хо ва упо тре ба та ква да жи во ти ње не бу ду из ло -
же не би ло ка квом уз не ми ра ва њу, бо лу или пат њи, ко је је
мо гу ће из бје ћи.

Члан 5.

(1) Вла сник или од го вор но ли це у кла о ни ци мо ра оси -
гу ра ти да су ко пи та ри, пре жи ва ри, сви ње, ку ни ћи и пе рад
ко ји су до пре мље ни на кла ње:

а) премјеш тeни и, по по тре би, аде кват но смје ште ни,

б) спу та ни, 

в) ома мље ни при је кла ња или тре нут но усмр ће ни и

г) ис кр ва ре ни.

(2) Уко ли ко се жи во ти ње ко љу у скла ду са по себ ним
по ступ ци ма об ред ног кла ња, ка ко се зах ти је ва од ре ђе ним
вјер ским пра ви ли ма, не при мје њу ју се за хтје ви из ста ва 1.
тач ке в) овог чла на.

(3) Ве те ри нар ска ин спек ци ја мо же објек ти ма за кла ње
одо бри ти од сту па ње од ста ва 1. тач ке а) овог чла на са мо за
го ве да.

(4) Објек ти ма за кла ње ве те ри нар ска ин спек ци ја мо же
одо бри ти од сту па ње од ста ва 1. тач ка а) овог чла на као и
од по сту па ка ома мљи ва ња и усмр ћи ва ња на ве де них у чл.
од 10. до 17. овог пра вил ни ка за пе рад, ку ни ће, сви ње, ов -
це и ко зе, ако су ис пу ње ни за хтје ви из чла на 3. овог пра -
вил ни ка.

Члан 6.

(1) Сва ка кла о ни ца мо ра има ти од го ва ра ју ћу опре му и
про сто ре за ис то вар жи во ти ња из пре во зног сред ства.

(2) Жи во ти ње, на кон до ла ска у кла о ни цу, мо ра ју би ти
ис то ва ре не што је мо гу ће при је, а уко ли ко се жи во ти ње не

мо гу ис то ва ри ти од мах по до ла ску у кла о ни цу, мо ра ју би -
ти за шти ће не од не по вољ них вре мен ских усло ва и мо ра им
би ти оси гу ра на од го ва ра ју ћа вен ти ла ци ја.

(3) Жи во ти ње ко је, с об зи ром на вр сту, пол, ста рост
или по ри је кло, мо гу по ври је ди ти јед на дру гу мо ра ју би ти
др жа не и смје ште не у де поу одво је но јед не од дру гих.

(4) То ком бо рав ка у кла о ни ци жи во ти ње мо ра ју би ти
за шти ће не од не по вољ них вре мен ских усло ва, а ако су би -
ле из ло же не ви со ким тем пе ра ту ра ма при по ве ћа ној вла -
жно сти, по треб но их је рас хла ди ти на од го ва ра ју ћи на чин.

(5) Кон ди ци ја и здрав стве но ста ње жи во ти ња мо ра ју се
про вје ра ва ти нај ма ње два пу та днев но, ују тро и на ве че.

(6) Жи во ти ње ко је су би ле из ло же не бо лу или пат њи
то ком пре во за или по до ла ску у кла о ни цу мо ра ју би ти од -
мах за кла не, а уко ли ко то ни је мо гу ће, по треб но их је
издво ји ти и за кла ти што је мо гу ће при је, а нај ка сни је у ро -
ку од два са та.

(7) Жи во ти ње ко је не мо гу хо да ти не сми ју се ву ћи до
мје ста кла ња, већ их је по треб но усмр ти ти та мо гдје ле же
или их, гдје је то мо гу ће, а да им се не узро ку је још ви ше
пат ње, пре ве сти на ко ли ци ма или по крет ној плат фор ми до
мје ста за при сил но кла ње.

Члан 7.

По сту па ње са жи во ти ња ма ко је ни су до пре мље не у
спрем ни ци ма са сто ји се у сље де ћем: 

а) уко ли ко кла о ни це има ју опре му за ис то вар жи во ти -
ња, та ква опре ма мо ра има ти под ко ји оне мо гу ћа ва кли за -
ње и, уко ли ко је то по треб но, по стра ну за шти ту,

б) мо сто ви, рам пе и про ла зи мо ра ју има ти стра ни це,
огра де или не ки дру ги об лик по стра не за шти те ка ко би се
спри је чи ло ис па да ње жи во ти ња, 

в) из ла зне или ула зне рам пе мо ра ју има ти нај ма њи мо -
гу ћи на гиб,

г) то ком ис то ва ра жи во ти ње мо ра ју би ти по ште ђе не
стра ха и уз не ми ре но сти и са њи ма се не сми је ло ше по сту -
па ти, а по треб но је и оси гу ра ти да не пад ну, 

д) жи во ти ње не сми ју би ти по ди за не за гла ву, ро го ве,
уши, но ге, реп или ру но ни ти на би ло ко ји дру ги на чин ко -
ји им мо же про у зро ко ва ти не по треб ну бол, пат њу или по -
вре де, а ка да је то по треб но, жи во ти ње мо ра ју би ти во ђе не
по је ди нач но,

ђ) жи во ти ње мо ра ју би ти па жљи во пре мје шта не, про -
ла зи мо ра ју би ти та ко кон стру и са ни да је мо гућ ност по вре -
ђи ва ња жи во ти ња све де на на нај ма њу мо гу ћу мје ру и ра -
спо ре ђе ни та ко да се ис ко ри сти скло ност жи во ти ња за пра -
ће ње на го на ста да,

е) при бор ко ји се ко ри сти за тје ра ње жи во ти ња мо ра
би ти ко ри шћен са мо у те свр хе и са мо то ком кра ћег пе ри -
о да,

ж) ко ри шће ње при бо ра за елек тро шо ко ве мо ра се
избје га ва ти ка да је то мо гу ће, у сва ком слу ча ју, тај се при -
бор мо же упо тре бља ва ти са мо за од ра сла го ве да и од ра сле
сви ње ко је од би ја ју да се по мје ре и са мо он да ка да ис пред
се бе има ју до вољ но про сто ра за кре та ње, 

з) елек тро шо ко ви не сми ју тра ја ти ду же од јед не се кун -
де, из ме ђу њих мо ра ју би ти до вољ но ду ги раз ма ци и мо гу
се при ми је ни ти са мо на ми ши ћи ма стра жњег ди је ла ти је -
ла, не сми ју се по нов но упо тре бља ва ти ако жи во ти ња на
њих не ре а гу је,

и) жи во ти ње се не сми ју уда ра ти или при ти ска ти на би -
ло ко ји по себ но осје тљи ви дио ти је ла и ни је до зво ље но
гње чи ти, за вр та ти или ло ми ти реп жи во ти ње, при ти ска ти
јој очи, као и за да ва ти удар це но гом или би ло ко је дру ге
удар це,

ј) жи во ти ње се не сми ју до пре ми ти до мје ста кла ња уко -
ли ко не ће би ти од мах за кла не, а ако се кла ње не оба ви од -
мах по до ла ску, жи во ти ње мо ра ју би ти смје ште не у де по,

к) кла о ни це мо ра ју би ти опре мље не до вољ ним бро јем
обо ра за од го ва ра ју ћи при вре ме ни смје штај жи во ти ња ко ји
омо гу ћа ва ју за шти ту од не по вољ них вре мен ских усло ва,
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л) уз усло ве про пи са не по себ ним ве те ри нар ским про -
пи си ма, обо ри у де по и ма за при вре ме ни смје штај жи во ти -
ња мо ра ју:

1) има ти по до ве ко ји на нај ма њу мо гу ћу мје ру сма њу ју
опа сност од кли за ња и ко ји не узро ку ју по вре де жи во ти ња
ка да су у до ди ру с њи ма,

2) има ти од го ва ра ју ћу вен ти ла ци ју, во де ћи ра чу на о мо -
гу ћим екс трем ним ври јед но сти ма тем пе ра ту ре и вла ге, 

3) има ти оси гу ра не и ре зер вне уређајe ко ји се ко ри сте
у слу ча ју ква ра си сте ма за про вје тра ва ње, уко ли ко се ко ри -
сти вје штач ка вен ти ла ци ја,

4) има ти вје штач ко освје тље ње ко је тре ба би ти до вољ -
но ја ко да омо гу ћи оба вља ње пре гле да свих жи во ти ња у
сва ко до ба, а у слу ча ју по тре бе, тре ба има ти на рас по ла га -
њу и од го ва ра ју ћи ре зер вни из вор свје тло сти,

5) та мо гдје је по треб но, има ти опре му за ве за ње жи во -
ти ња и

6) та мо гдје је по треб но, има ти од го ва ра ју ћу за ли ху
при мје ре не сте ље за све жи во ти ње ко је се у де поу др же то -
ком но ћи,

љ) у кла о ни ца ма ко је, осим про сто ра за при вре ме ни
смје штај из под тач ке л) овог чла на, има ју и про сто ре за
при вре ме ни смје штај жи во ти ња на отво ре ном без при род -
ног за кло на мо ра би ти оси гу ра на од го ва ра ју ћа за шти та од
не по вољ них вре мен ских усло ва,

м) отво ре ни про сто ри за при вре ме ни смје штај жи во ти -
ња мо ра ју би ти одр жа ва ни у та квом ста њу да оси гу ра ју да
жи во ти ње ни у јед ном тре нут ку ни су из ло же не фи зич ким,
хе миј ским или оста лим ути ца ји ма штет ним за њи хо во
здра вље,

н) жи во ти ње ко је по до ла ску ни су до ве де не пра во на
мје сто кла ња мо ра ју уз по моћ од го ва ра ју ће опре ме има ти
стал но на рас по ла га њу во ду за пи ће из од го ва ра ју ћих по ји -
ли ца, 

њ) жи во ти ње ко је ни су за кла не у ро ку 12  часова од до -
ла ска у кла о ни цу, мо ра ју би ти на хра ње не, а и на кнад но,
пре ма по тре би и у од го ва ра ју ћим вре мен ским раз ма ци ма,
жи во ти ња ма мо ра би ти да та умје ре на ко ли чи на хра не,

о) жи во ти ње ко је су у кла о ни ци за др жа не 12 и ви ше
часова мо ра ју би ти при вре ме но смје ште не и, по по тре би,
ве за не на та кав на чин да мо гу ле ћи без по те шко ћа и

п) кад жи во ти ње ни су ве за не, хра на им мо ра би ти оси -
гу ра на на на чин ко ји омо гу ћа ва не сме та но хра ње ње.

Члан 8.

(1) Спрем ни ци ма у ко ји ма се пре во зе жи во ти ње мо ра
се ру ко ва ти па жљи во, не сми ју се ба ца ти, ис пу шта ти или
пре вр та ти.

(2) Ка да је мо гу ће, спрем ни ци се то ва ре и ис то ва ра ју
во до рав но и уз по моћ ме ха нич ке опре ме.

(3) Жи во ти ње до пре мље не у спрем ни ци ма са пер фо ри -
ра ним или флек си бил ним дном мо ра ју би ти ис то ва ре не са
по себ ном па жњом ка ко би се из бје гло њи хо во по вре ђи ва ње.

(4) Ка да је то од го ва ра ју ће, жи во ти ње мо ра ју би ти по -
је ди нач но ис то ва ре не из спрем ни ка.

(5) Жи во ти ње до пре мље не у спрем ни ци ма мо ра ју би ти
за кла не што је мо гу ће при је, у су прот ном их је по треб но
на хра ни ти и на по ји ти, у скла ду са чла ном 7. т. н) и њ) овог
пра вил ни ка.

Члан 9.

(1) Жи во ти ње мо ра ју би ти спу та не на од го ва ра ју ћи на -
чин ра ди спре ча ва ња сва ке бо ли, пат ње, уз не ми ре но сти,
по вре да или на гње че ња ко је је мо гу ће из бје ћи.

(2) У слу ча ју об ред ног кла ња, го ве да мо ра ју при је кла -
ња би ти спу та на упо тре бом ме ха нич ких по сту па ка да би се
из бје гла сва ка бол, пат ња или уз не ми ре ност, као и би ло ка -
ква по вре да или на гње че ње.

(3) При је ома мљи ва ња или кла ња, жи во ти ња ма но ге не
сми ју би ти ве за не ни ти сми ју би ти вје ша не за но ге, из у зев
пе ра ди и ку ни ћа ко ји мо гу би ти обје ше ни за но ге ра ди кла -
ња, под усло вом да су спроведе не од го ва ра ју ће мје ре ко је

оси гу ра ва ју да су у тре нут ку ома мљи ва ња жи во ти ње до -
вољ но опу ште не и да се кла ње мо же оба ви ти ефи ка сно и
без не по треб ног од ла га ња.

(4) Осим у слу ча је ви ма из ста ва 3. овог чла на, ни је до -
зво ље но вје ша ње жи во ти ња у свр ху спу та ва ња.

(5) Жи во ти ње ко је се ома мљу ју или усмр ћу ју при мје -
ном ме ха нич ке или елек трич не опре ме у под руч ју гла ве
мо ра ју се по ста ви ти у та кав по ло жај да се опре ма мо же
при ми је ни ти и ко ри сти ти јед но став но, пре ци зно и у од го -
ва ра ју ћем тра ја њу, а у слу ча ју ко пи та ра и го ве да до зво ље -
на је при мје на од го ва ра ју ћих по ма га ла за огра ни че ње по -
мје ра ња гла ве.

(6) Ни је до зво ље но ко ри шће ње опре ме за елек трич но
ома мљи ва ње ра ди спу та ва ња или имо би ли за ци је, као ни за
тје ра ње жи во ти ња.

Члан 10.

У до пу ште не по ступ ке код кла ња убра ја ју се:

а) ома мљи ва ње:

1) при мје ном пи што ља са пе не три ра ју ћим кли ном,

2) удар цем у гла ву,

3) при мје ном елек трич не стру је и

4) из ла га њем угљен-ди ок си ду;

б) усмр ћи ва ње:

1) при мје ном пи што ља или пу шке,

2) елек трич ном стру јом и

3) из ла га њем угљен-ди ок си ду;

в) из у зет но од т. а) и б) овог чла на, по сту пак де ка пи та -
ци је, дис ло ка ци ја вра та и упо тре ба ко мо ре са ва ку у мом ко -
је мо же одо бри ти ве те ри нар ска ин спек ци ја као по ступ ке
усмр ћи ва ња по је ди них вр ста жи во ти ња, под усло вом да се
оба вља ју у скла ду са чла ном 3. овог пра вил ни ка и да су
испу ње ни по себ ни усло ви из чла на 17. овог пра вил ни ка.

Члан 11.

(1) Жи во ти њу је до пу ште но ома ми ти са мо ако од мах
на кон то га мо же ис кр ва ри ти.

(2) Пи штољ са пе не три ра ју ћим кли ном мо ра би ти на -
мје штен та ко да клин про дре пра во у ко ру ве ли ког мо зга и
ни је до зво ље но пу ца ти у за ти љак го ве да.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, ов це и ко зе мо гу
би ти ома мље не при мје ном пи што ља на за тиљ ку, уко ли ко
ро го ви оне мо гу ћа ва ју ње го ву при мје ну на че лу гла ве. 

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на по треб но је од ре ди -
ти тач ку не по сред но иза осно ва ро го ва и усмје ри ти пи -
штољ пре ма усти ма. 

(5) Кр ва ре ње жи во ти ње тре ба да за поч не нај ка сни је 15
се кун ди на кон пуц ња.

(6) При ли ком упо тре бе пи што ља са пе не три ра ју ћим
кли ном, на кон сва ког пуц ња, ли це ко је оба вља ома мљи ва -
ње мо ра про вје ри ти вра ћа ли се клин до кра ја на по чет ни
по ло жај, а ако се клин не вра ћа пот пу но до кра ја, пи штољ
не сми је би ти по нов но ко ри шћен све док не бу де по пра -
вљен.

(7) Ако ли це ко је оба вља ома мљи ва ње ни је спрем но
оба ви ти ома мљи ва ње од мах на кон што је жи во ти ња до ве -
де на у про стор за ома мљи ва ње, ни је до зво ље но смје шта ти
жи во ти њу у на ве де ни про стор.

(8) Жи во ти ња ма не сми је би ти спу та на гла ва ако од мах
не ће би ти ома мље не.

Члан 12.

(1) Уда рац у гла ву као по сту пак ома мљи ва ња до пу штен
је ис кљу чи во уз упо тре бу ме ха нич ког уре ђа ја ко ји дје лу је
удар цем на ко сти ло ба ње.

(2) Ли це ко је оба вља ома мљи ва ње мо ра по ста ви ти уре -
ђај на тач но од ре ђе но мје сто и ко ри сти ти пу ње ње од го ва -
ра ју ће сна ге, у скла ду са упут ством про из во ђа ча, ка ко би
се по сти гло ефи ка сно ома мљи ва ње без ло ма ко сти ју ло ба -
ње.
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(3) У слу ча ју ма лог бро ја ку ни ћа, ка да се ко ри сти уда -
рац у ло ба њу иза зван ме ха нич ким дје ло ва њем, по сту пак се
мо ра спро ве сти на та кав на чин да жи во ти ња тре нут но
оста не без сви је сти и да у то м ста њу оста не до на сту па
смр ти, што је по треб но из ве сти у скла ду са оп штим за хтје -
ви ма из чла на 3. овог пра вил ни ка.

Члан 13.

(1) Ома мљи ва ње елек трич ном стру јом вр ши се по мо ћу
елек тро да ко је мо ра ју би ти по ста вље не та ко да об у хва те
гла ву жи во ти ње ка ко би стру ја мо гла про ћи кроз мо зак.

(2) Ка ко би се оси гу рао до бар кон такт елек тро да са ко -
жом, нео п ход но је пред у зе ти од го ва ра ју ће мје ре као што су
укла ња ње ви шка ву не, вла же ње ко же и слич но.

(3) Код по је ди нач ног ома мљи ва ња жи во ти ња опре ма за
ома мљи ва ње елек трич ном стру јом мо ра:

а) има ти уре ђај за мје ре ње от по ра то ком ра да апа ра та
ко ји оне мо гу ћа ва ње гов рад, ако ни је мо гу ће по сти ћи нај -
ма њу по треб ну ја чи ну стру је,

б) има ти угра ђен ви зу ел ни или аудио уре ђај ко ји по ка -
зу је ду жи ну при мје не стру је на жи во ти њи и 

в) би ти спо јен на уре ђај ко ји по ка зу је на пон и ја чи ну
стру је то ком ра да по ста вљен та ко да га ли це ко је оба вља
ома мљи ва ње ја сно ви ди.

(4) Ја чи на елек трич не стру је и тра ја ње ома мљи ва ња
елек трич ном стру јом мо ра ју би ти та кви да се оси гу ра да
жи во ти ња тре нут но из гу би сви јест и да оста не без сви је -
сти до на сту па смр ти.

Члан 14.

(1) Код упо тре бе куп ки за ома мљи ва ње пе ра ди по треб -
но је при ла го ди ти ни во во де ра ди оси гу ра ва ња ва ља ног
кон так та са гла вом сва ке пти це.

(2) Код груп ног ома мљи ва ња пе ра ди у куп ка ма мо ра се
одр жа ва ти на пон ко ји је по тре бан за ства ра ње стру је до -
вољ не ја чи не за ома мљи ва ње сва ке пти це.

(3) Да би се оси гу ра ло да стру ја про ла зи пра вил но, мо -
ра ју се пред у зе ти од го ва ра ју ће мје ре, и то оси гу ра ва њем
до брих елек трич них кон та ка та и вла же њем мје ста до ди ра
ли ре и но гу пе ра ди.

(4) Куп ке за ома мљи ва ње пе ра ди мо ра ју ве ли чи ном и
ду би ном од го ва ра ти вр сти и ка те го ри ји пе ра ди ко ја се ко -
ље и не сми ју се пре ли је ва ти на ула зу.

(5) Елек тро да ко ја је уро ње на у во ду мо ра се про те за ти
ци је лом ду жи ном во де не куп ке.

(6) На мје сту кла ња мо ра би ти оси гу ран руч ни по моћ -
ни уре ђај за ома мљи ва ње.

Члан 15.

(1) Ома мљи ва ње сви ња из ла га њем угљен-ди ок си ду вр -
ши се кон цен тра ци јом угљен-ди ок си да ко ја мо ра из но си ти
нај ма ње 70%.

(2) Ко мо ра у ко јој се сви ње из ла жу га су и опре ма ко ја
се ко ри сти за пре воз сви ња кроз њу мо ра ју би ти та ко ди зај -
ни ра ни, кон стру и са ни и одр жа ва ни да се из бјег не по вре ђи -
ва ње сви ња и при ти сак на груд ни кош, као и да се сви ња -
ма омо гу ћи да сто је ус прав но све док не из гу бе сви јест.

(3) Опре ма ко ја се ко ри сти за пре воз сви ња кроз ко мо -
ру и ко мо ра мо ра ју би ти од го ва ра ју ће осви је тље ни та ко да
сви ње мо гу ви дје ти јед на дру гу или сво ју око ли ну.

(4) Ко мо ра мо ра би ти опре мље на уре ђа ји ма за мје ре ње
кон цен тра ци је га са на мје сту нај ви ше кон цен тра ци је га са
ко јој су жи во ти ње из ло же не, свје тло сним и звуч ним зна -
ком упо зо ре ња уко ли ко кон цен тра ци ја угљен-ди ок си да
пад не ис под зах ти је ва ног ни воа.

(5) Сви ње мо ра ју би ти смје ште не у про сто ре или
спрем ни ке у ко ји ма мо гу ви дје ти јед на дру гу и мо ра ју би -
ти до пре мље не у ко мо ру за ома мљи ва ње уну тар 30 се кун -
ди од ула ска у по стро је ње.

(6) Сви ње мо ра ју би ти пре ве зе не што је мо гу ће бр же
од ула за до мје ста нај ви ше кон цен тра ци је га са гдје мо ра ју
би ти из ло же не га су до вољ но ду го да оста ну без сви је сти
до на сту па смр ти.

Члан 16.

(1) Ома мљи ва ње пе ра ди из ла га њем угљен-ди ок си ду се
од но си на ома мљи ва ње ко ко шки и ћур ки, док из ла га ње
угљен-диок си ду ни је при мје њи во на оста лу до ма ћу пе рад.

(2) Мје ша ви не га со ва ко је се ко ри сте за ома мљи ва ње
пе ра ди са сто је се од:

а) 40% угљен-ди ок си да, 30% ки се о ни ка и 30% азо та
(пе рад је из ло же на овој мје ша ви ни га со ва то ком нај ма ње
дви је ми ну те), а на кон то га је још из ло же на то ком јед не
ми ну те 80% угљен-ди ок си ду, 

б) би ло ко је мје ша ви не ар го на, азо та или дру гих инерт -
них га со ва са ат мос фер ским ва зду хом и угљен-ди ок си дом,
при че му кон цен тра ци ја угљен-ди ок си да не сми је би ти ви -
ша од 30%, а ре зи ду ал ног ки се о ни ка 2% (пе рад је овој мје -
ша ви ни га со ва из ло же на то ком нај ма ње дви је ми ну те), 

в) ар го на, азо та, дру гих инерт них га со ва или би ло ко је
мје ша ви не ових га со ва у ат мос фер ском ва зду ху са мак си -
мал но 2% ре зи ду ал ног ки се о ни ка (пе рад је овој мје ша ви ни
га со ва из ло же на то ком нај ма ње дви је ми ну те) и 

г) угљен-ди ок си да нај ма ње кон цен тра ци је од 55% (пе -
рад је дје ло ва њу угљен-ди ок си да из ло же на то ком нај ма ње
дви је ми ну те).

(3) Ком при ми ра ни га со ви мо ра ју би ти вaпоризовaни
при је упо тре бе у ко мо ри и мо ра ју би ти соб не тем пе ра ту ре
да би се спри је чио тем пе ра тур ни шок. 

(4) Ни под ко јим усло ви ма чвр сти га со ви при тем пе ра -
ту ри смр за ва ња не сми ју би ти до да ти у ко мо ру.

(5) Мје ша ви не га со ва мо ра ју би ти вла же не.

(6) При мје ре на мје ша ви на ки се о ни ка и угљен-ди ок си -
да мо ра би ти при ми је ње на и стал но одр жа ва на у ко мо ри у
ви си ни пе ра ди да би усли је ди ла анок си ја (не до ста так ки -
се о ни ка).

(7) У слу ча ју да пе рад из ло же на мје ша ви ни га со ва по -
ка зу је зна ке вра ћа ња сви је сти, по треб но је про ду жи ти
врије ме из ло же но сти га су.

(8) Ко мо ра мо ра би ти опре мље на уре ђа ји ма за мје ре ње
кон цен тра ци је ки се о ни ка и угљен-ди ок си да уну тар ко мо -
ре, и то у ви си ни пе ра ди, као и свје тло сним и звуч ним зна -
ком упо зо ре ња уко ли ко кон цен тра ци ја угљен-ди ок си да
пад не ис под зах ти је ва ног ни воа.

(9) Си стем мо ра има ти спо соб ност одр жа ва ња по треб -
не кон цен тра ци је га со ва уну тар ко мо ре.

(10) То ком ко ри шће ња кон цен тра ци ја ки се о ни ка и
угљен-ди ок си да у ко мо ри мо ра стал но би ти пра ће на и ви -
дљи ва лицу ко је упра вља си сте мом за ома мљи ва ње. 

(11) Опре ма за ома мљи ва ње пе ра ди га сом мо ра би ти
ди зај ни ра на, из ра ђе на и одр жа ва на на на чин ко ји оси гу ра -
ва да се пе рад не по ври је ди при про ла ску кроз њу.

Члан 17.

По себ ни усло ви усмр ћи ва ња су:

а) при мје на пи што ља или пу шке ко ји се ко ри сте за
усмр ћи ва ње раз ли чи тих вр ста жи во ти ња, на ро чи то уз го је -
не ве ли ке ди вља чи и је ле на, а мо ра ју би ти одо бре ни од ве -
те ри нар ске ин спек ци је ко ја мо ра оси гу ра ти да на ве де не
по ступ ке спроводи оспо со бље но осо бље у скла ду са чла -
ном 3. овог пра вил ни ка;

б) де ка пи та ци ја и дис ло ка ци ја вра та ко је се ко ри сте са мо
за усмр ћи ва ње пе ра ди и мо ра ју би ти одо бре не од ве те ри нар -
ске ин спек ци је, ко ја мо ра оси гу ра ти да их спроводи оспо со -
бље но осо бље у скла ду са чла ном 3. овог пра вил ни ка;

в) усмр ћи ва ње елек трич ном стру јом и из ла га њем
угљен-ди ок си ду ве те ри нар ска ин спек ци ја мо же одо бри ти
код раз ли чи тих вр ста жи во ти ња, под усло вом да су ис пу -
ње ни за хтје ви из чл. 3, 13, 14. и 15. овог пра вил ни ка;

г) ја чи на ко ри шће не стру је и ду жи на из ла га ња елек -
трич ној стру ји, кон цен тра ци ја и ду жи на из ла га ња угљен-
ди ок си ду ко ји се ко ри сте за ома мљи ва ње, односно усмр ћи -
ва ње жи во ти ња про пи са не су во ди чи ма до бре прак се из
чла на 29. овог пра вил ни ка и

11.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 113 15



д) при мје на ко мо ре са ва ку у мом се ко ри сти са мо за
усмр ћи ва ње без ис кр ва ре ња од ре ђе них жи во ти ња за пре -
хра ну љу ди ко је при па да ју вр ста ма ди вља чи из уз го ја (пре -
пе ли ца, ја ре би ца, фа зан) и мо ра се спроводи ти у скла ду са
од ред ба ма чла на 3. овог пра вил ни ка, та ко да се:

1) у хер ме тич ки за тво ре ној ко мо ри у ко јој се на ла зе жи -
во ти ње мо же бр зо по сти ћи ва ку ум при мје ном сна жне елек -
трич не пум пе,

2) ва ку ум одр жа ва све док жи во ти ње не уги ну и

3) жи во ти ње груп но пре во зе у спрем ни ци ма ко ји су
смје ште ни у ва ку ум ској ко мо ри по себ но из ра ђе ној у ту
свр ху.

Члан 18.

(1) Код већ ома мље них жи во ти ња ис кр ва ре ње мо ра за -
по че ти што је мо гу ће бр же на кон ома мљи ва ња и мо ра би -
ти бр зо, обил но и пот пу но, а жи во ти ња мо ра ис кр ва ри ти
при је не го што се по ја ви мо гућ ност по врат ка сви је сти.

(2) Код свих ома мље них жи во ти ња ис кр ва ре ње мо ра
би ти иза зва но пре ре зи ва њем бар јед не врат не ар те ри је или
при па да ју ћих крв них су до ва ко ји их снаб ди је ва ју кр вљу.

(3) На кон пре ре зи ва ња крв них су до ва не сми ју се оба -
вља ти ни ка кви до дат ни по ступ ци или елек трич ни по дра -
жа ји на жи во ти ња ма при је не го што ис кр ва ре ње за вр ши.

(4) Ка да је за ома мљи ва ње, вје ша ње, ди за ње и ис кр ва -
ре ње жи во ти ња од го вор но јед но ли це, то ли це мо ра про ве -
сти на ве де не по ступ ке тим ре до сли је дом на јед ној жи во ти -
њи при је не го што их за поч не на дру гој.

(5) При руч на по моћ на сред ства за пре ре зи ва ње вра та
мо ра ју би ти оси гу ра на на мје сту гдје пе рад ис кр ва ру је
при мје ном ауто мат ског уре ђа ја, та ко да се у слу ча ју ње го -
вог ква ра пе рад мо же од мах за кла ти.

Члан 19.

(1) Вла сник или од го вор но ли це у кла о ни ци мо ра оси -
гу ра ти да су ин стру мен ти, при бор и опре ма за спу та ва ње,
дру га опре ма и ин ста ла ци је ко ји се ко ри сте за ома мљи ва -
ње или усмр ћи ва ње жи во ти ња ди зај ни ра ни, кон стру и са ни,
одр жа ва ни и ко ри шће ни на на чин ко ји омо гу ћа ва бр зо и
ефи ка сно ома мљи ва ње и усмр ћи ва ње жи во ти ња у скла ду
са од ред ба ма овог пра вил ни ка.

(2) Ве те ри нар ски ин спек тор или овла шће ни ве те ри нар
над зи ре да ли су опре ма и ин стру мен ти ко ји се ко ри сте за
спу та ва ње, ома мљи ва ње и усмр ћи ва ње жи во ти ња ускла ђе -
ни са за хтје ви ма из ста ва 1. овог чла на и да ли су ре дов но
про вје ра ва ни, одр жа ва ни и у упо тре бљи вом ста њу.

(3) Од го ва ра ју ћа опре ма и ин ста ла ци је мо ра ју би ти др -
жа ни на мје сту кла ња, пра вил но одр жа ва ни и ре дов но пре -
гле да ни нај ма ње јед ном мје сеч но.

Члан 20.

(1) Вла сник кла о ни це или од го вор но ли це у кла о ни ци
мо ра оси гу ра ти да ли ца ко ја оба вља ју по сло ве спу та ва ња,
ома мљи ва ња, кла ња или усмр ћи ва ња жи во ти ња има ју за -
вр шен курс и по ло жен ис пит за оба вља ње тих по сло ва. 

(2) Про грам оспо со бља ва ња са сто ји се од:

а) осно ва из под руч ја за шти те жи во ти ња при кла њу
или усмр ћи ва њу;

б) осно ва из под руч ја ко је уре ђу је пре мје шта ње жи во -
ти ња као што су: 

1) ис то вар жи во ти ња из пре во зних сред ста ва и

2) кре та ње жи во ти ња у про сто ри ма кла о ни це од мје ста
ис то ва ра до де поа и од де поа до мје ста спу та ва ња, ома -
мљи ва ња и кла ња;

в) осно ва у од но су на усло ве ко ји ма мо ра ју удо во љи ти
про сто ри за смје штај жи во ти ња (де пои) и основ на на че ла
за шти те жи во ти ња у де поу (уну тра шњим и спо ља шњим
про сто ри ма кла о ни це у ко ји ма се др же жи во ти ње);

г) осно ва у од но су на на чин спу та ва ња жи во ти ња при -
је кла ња;

д) основ них на че ла и до пу ште них по сту па ка ома мљи -
ва ња ко ји до во де до тре нут ног гу бит ка сви је сти ко ји тра је
све до на сту па ња смр ти жи во ти ње;

ђ) по сту па ка при кла њу и ис кр ва ре њу жи во ти ња и

е) прак тич ног или филм ског при ка за на ве де них по сту -
па ка.

(3) Вла сник кла о ни це или од го вор но ли це у кла о ни ци
мо ра оси гу ра ти да ли ца ко ја оба вља ју по сло ве пре мје шта -
ња жи во ти ња и њи хо вог смје шта ја у де по по сје ду ју по -
треб ну вје шти ну, спо соб ност и зна ње за ефи ка сно и ху ма -
но оба вља ње на ве де них по сло ва у скла ду са од ред ба ма
овог пра вил ни ка.

(4) Ако ве те ри нар ски ин спек тор или овла шће ни ве те -
ри нар то ком над зо ра и кон тро ле утвр ди да:

а) ли ца из ста ва 1. овог чла на не по сје ду ју до каз о оспо -
со бље но сти или ако не по сје ду ју по треб ну вје шти ну, спо -
соб ност и зна ње, не до зво ли рад та квим ли цима и на ре ди
оспо со бља ва ње или по нов но оспо со бља ва ње из ста ва 1.
овог чла на и 

б) ли ца из ста ва 3. овог чла на не по сје ду ју по треб ну
вје шти ну, спо соб ност и зна ње, не до зво ли рад та квим ли -
цима и на ре ди вла сни ку кла о ни це или од го вор ном лицу у
кла о ни ци да оси гу ра њихово оспо со бља ва ње или по нов но
оспо со бља ва ње.

Члан 21.

(1) Над зор и кон тро лу у кла о ни ци спроводи ве те ри нар -
ски ин спек тор или овла шће ни ве те ри нар, ко ји у сва ко до ба
мо ра има ти сло бо дан при ступ свим ње ним ди је ло ви ма у
свр ху про вје ре ускла ђе но сти са од ред ба ма овог пра вил ни ка.

(2) Над зор и кон тро ла из ста ва 1. овог чла на мо же се
спроводи ти исто вре ме но са над зо ром и кон тро лом у дру ге
свр хе.

Члан 22.

(1) При ли ком кла ња жи во ти ња из чла на 5. став 1. овог
пра вил ни ка из ван кла о ни це при мје њу ју се од ред бе чл. од
9. до 18. овог пра вил ни ка.

(2) У слу ча ју ка да вла сник, за сво је вла сти те по тре бе,
из ван кла о ни це ко ље пе рад, ку ни ће, сви ње, ов це и ко зе,
одо бра ва се од сту па ње од ста ва 1. овог чла на, под усло вом
да се кла ње оба вља у скла ду са чла ном 3. овог пра вил ни -
ка, уз оба ве зно ома мљи ва ње сви ња, ова ца и ко за при је кла -
ња, а на на чин ко ји је про пи сан овим пра вил ни ком.

Члан 23.

Ка да се жи во ти ње из чла на 5. став 1. овог пра вил ни ка
ко љу или усмр ћу ју у свр ху кон тро ле бо ле сти, по сту пак мо -
ра би ти спроведен у скла ду са сље де ћим од ред ба ма:

а) усмр ћи ва ње жи во ти ња у свр ху кон тро ле бо ле сти мо -
ра би ти оба вље но на је дан од на чи на ко ји узро ку ју си гур -
ну смрт жи во ти ња и 

б) из у зев од ста ва 1. овог чла на, а у скла ду са чла ном 3.
овог пра вил ни ка, за усмр ћи ва ње жи во ти ња при сви је сти
мо гу се ко ри сти ти и дру ги по ступ ци, при че му мо ра би ти
оси гу ра но да се:

1) у слу ча ју при мје не по ступ ка ко ји не иза зи ва тре нут -
ну смрт жи во ти ње (нпр. пу цањ из пи што ља с пе не три ра ју -
ћим кли ном) спроведу све по треб не мје ре да се жи во ти ња
што при је усмр ти, а у сва ком слу ча ју при је не го што се по -
нов но осви је сти и 

2) на жи во ти њи не спроводе ни ка кви да љи по ступ ци
при је утвр ђи ва ња ње не смр ти.

Члан 24.

(1) По сту пак усмр ћи ва ња жи во ти ња ко је се уз га ја ју у
свр ху про из вод ње кр зна мо ра би ти спроведен у скла ду са
по себ ним упут ством о нај при мје ре ни јем по ступ ку усмр -
ћи ва ња раз ли чи тих вр ста жи во ти ња, ко ји се мо ра спрово-
ди ти у скла ду са од ред ба ма чла на 3. овог пра вил ни ка, за -
ви сно од вр сте жи во ти ња на ко ју се при мје њу је.

(2) За жи во ти ње из ста ва 1. овог чла на до пу ште ни су
сље де ћи по ступ ци усмр ћи ва ња:

а) при мје на ме ха нич ког уре ђа ја са пе не три ра ју ћим
кли ном,
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б) убри зга ва ње пре ко мјер не до зе ане сте ти ка,

в) при мје на елек трич не стру је ко ја узро ку је пре ста нак
ра да ср ца,

г) из ла га ње угљен-мо нок си ду,

д) из ла га ње хло ро фор му и

ђ) из ла га ње угљен-ди ок си ду.

(3) По себ ни усло ви усмр ћи ва ња за жи во ти ње из ста ва
1. овог чла на су:

а) при мје на ме ха нич ког уре ђа ја са пе не три ра ју ћим
кли ном ко ји мо ра би ти по ста вљен та ко да клин про ди ре у
ко ру ве ли ко га мо зга и овај по сту пак је до пу штен са мо ако
од мах на кон ње га сли је ди ис кр ва ре ње жи во ти ње;

б) код убри зга ва ња пре ко мјер не до зе ане сте ти ка до пу -
ште но је ко ри сти ти са мо оне ане сте ти ке, до зе и на чи не
при мје не ко ји узро ку ју тре нут ни гу би так сви је сти на кон
че га на сту пи смрт жи во ти ње;

в) при мје на елек трич не стру је ко ја узро ку је пре ста нак
ра да ср ца елек тро да ма ко је мо ра ју би ти по ста вље не та ко
да елек трич на стру ја про ла зи кроз мо зак и ср це;

г) нај ма ња упо три је бље на ја чи на стру је мо ра до ве сти
до гу бит ка сви је сти и ср ча ног за сто ја, а код ли си ца при
при мје ни елек тро да у уста и рек тум про сјеч на ја чи на стру -
је мо ра из но си ти 0,3 ам пе ра у тра ја њу од нај ма ње три се -
кун де;

д) из ла га ње угљен-мо нок си ду у ко мо ра ма у ко ји ма се
жи во ти ње из ла жу га су и које мо ра ју би ти ди зај ни ра не,
кон стру и са не и одр жа ва не та ко да се из бјег не по вре ђи ва ње
жи во ти ња и да се омо гу ћи над зи ра ње жи во ти ња то ком по -
ступ ка под усло ви ма:

1) да се жи во ти ње уво де у ко мо ру тек на кон што се по -
стиг не 1% кон цен тра ци ја 100% угљен-мо нок си да,

2) да се гас ко ји про из во ди уре ђај по себ но при ла го ђен за
ту свр ху мо же ко ри сти ти за усмр ћи ва ње ку на и чин чи ла, под
усло вом да су те сто ви по ка за ли да је ко ри шће ни гас ко ји је
при клад но охла ђен, фил три ран у до вољ ној мје ри и очи шћен
од би ло ка квих ири ти ра ју ћих ма те ри ја или га со ва,

3) да се жи во ти ње не сми ју смје сти ти у ко мо ру све док
се не по стиг не кон цен тра ци ја угљен-мо нок си да од 1%,

4) да на кон уди са ња гас мо ра нај при је иза зва ти ду бо ку
оп шту ане сте зи ју, а за тим си гур ну смрт и

5) да жи во ти ње мо ра ју оста ти у ко мо ри до на сту па смр -
ти;

ђ) из ла га ње хло ро фор му мо же се ко ри сти ти за усмр ћи -
ва ња чин чи ла, под усло вом:

1) да је ко мо ра у ко јој се жи во ти ње из ла жу га су ди зај -
ни ра на, кон стру и са на и одр жа ва на та ко да се из бјег не по -
вре ђи ва ње жи во ти ња и да се омо гу ћи над зи ра ње жи во ти -
ње то ком по ступ ка,

2) да се жи во ти ње уво де у ко мо ру са мо кад је ва здух за -
си ћен хло ро фор мом,

3) да на кон уда ха гас нај при је иза зи ва ду бо ку оп шту
ане сте зи ју, а за тим си гур ну смрт и 

4) да жи во ти ње оста ју у ко мо ри до на сту па смр ти;

е) из ла га ње угљен-ди ок си ду мо же се ко ри сти ти за
усмр ћи ва ње ку на и чин чи ла под усло вом:

1) да је ко мо ра у ко јој се жи во ти ње из ла жу га су ди зај -
ни ра на, кон стру и са на и одр жа ва на та ко да се из бјег не по -
вре ђи ва ње жи во ти ња и да се омо гу ћи над зи ра ње жи во ти -
ње то ком по ступ ка,

2) да се жи во ти ње уво де у ко мо ру тек кад ва здух са др -
жи нај ве ћу мо гу ћу кон цен тра ци ју 100% угљен-ди ок си да,

3) да на кон уда ха гас нај при је иза зи ва ду бо ку оп шту
ане сте зи ју, а за тим си гур ну смрт и 

4) да жи во ти ње оста ју у ко мо ри до на сту па смр ти.

Члан 25.

(1) Ви шак јед но днев них пи ли ћа и ем бри о на мо ра би ти
усмр ћен што је мо гу ће бр же, у скла ду са до пу ште ним по -
ступ ци ма усмр ћи ва ња пи ли ћа, и то:

а) упо тре бом ме ха нич ког уре ђа ја ко ји иза зи ва бр зу
смрт и

б) из ла га њем угљен-ди ок си ду.

(2) По себ ни усло ви код усмр ћи ва ња пи ли ћа су:

а) упо тре ба ме ха нич ког уре ђа ја ко ји иза зи ва бр зу смрт,
односно жи во ти ње мо ра ју би ти усмр ће не по мо ћу уре ђа ја
са бр зо ро ти ра ју ћим ме ха нич ким оштри ца ма или дру гим
од го ва ра ју ћим на став ци ма и

б) ка па ци тет уре ђа ја из ста ва 2. тач ка а) овог чла на мо -
ра би ти до во љан да се оси гу ра да су све жи во ти ње тре нут -
но усмр ће не чак и кад се при мје њу је код ве ли ког бро ја жи -
во ти ња.

(3) Из ла га ње угљен-ди ок си ду под ра зу ми је ва да жи во -
ти ње мо ра ју би ти смје ште не у ат мос фе ри са нај ве ћом мо -
гу ћом кон цен тра ци јом 100% угљен-ди ок си да и да мо ра ју
оста ти у тој ат мос фе ри до на сту па смр ти.

(4) За тре нут но усмр ћи ва ње сва ког жи вог ем бри о на сав
ва ли о нич ки от пад мо ра би ти об ра ђен ме ха нич ким уре ђа ји -
ма ко ји до во де до бр зе смр ти. 

(5) Ми ни стар ство мо же до пу сти ти упо тре бу дру гих на -
уч но при зна тих по сту па ка усмр ћи ва ња, под усло вом да се
спроводе у скла ду са чла ном 3. овог пра вил ни ка.

Члан 26.

Од ред бе чл. 22, 23, 24. и 25. овог пра вил ни ка не при -
мје њу ју се на жи во ти ње ко је мо ра ју би ти тре нут но усмр ће -
не у слу ча ју при сил ног кла ња.

Члан 27.

(1) Вла сник бо ле сне или по ври је ђе не жи во ти ње или
ли це од го вор но за та кву жи во ти њу мо ра оси гу ра ти ње но
кла ње, односно усмр ћи ва ње на ли цу мје ста ра ди из бје га ва -
ња не по треб не пат ње жи во ти ње.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, по ври је ђе не или
бо ле сне жи во ти ње мо гу се по одо бре њу ве те ри на ра пре ве -
сти до мје ста кла ња или усмр ћи ва ња, под усло вом да та кав
пре воз не про у зро ку је да љу пат њу жи во ти ња ма.

Члан 28.

Увоз ме са у Бо сну и Хер це го ви ну из зе ма ља ко је ни су
чла ни це Европ ске уни је мо ра по ти ца ти од жи во ти ња за -
кла них у објек ти ма одо бре ним у скла ду са ва же ћим про пи -
си ма и мо ра га пра ти ти цер ти фи кат ко јим се по твр ђу је да
су жи во ти ње за кла не или усмр ће не на на чин ко ји оси гу ра -
ва за шти ту жи во ти ња нај ма ње јед на ку оној у Бо сни и Хер -
це го ви ни у скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 29.

Во ди че до бре прак се раз ви ја Ми ни стар ство на осно ву
стан дар да Свјет ске ор га ни за ци је за здра вље жи во ти ња
(ОИЕ) и Европ ске ор га ни за ци је за без бјед ност хра не (ЕФ -
СА), и то у скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 30.

Објек ти ко ји су при је сту па ња на сна гу овог пра вил ни -
ка одо бре ни за кла ње жи во ти ња мо ра ју ускла ди ти сво је
по сло ва ње са од ред ба ма овог пра вил ни ка нај ка сни је до 30.
ју на 2011. го ди не.

Члан 31.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-33-19690/10 
22. октобра 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

1831

На осно ву чла на 21. став 5. За ко на о за шти ти ста нов ни -
штва од за ра зних бо ле сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 14/10) 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 здра вља и со ци јал -
не за шти те  д о  н о  с и
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