
стој не књи го вод стве не до ку мен та ци је или по слов ни до га -
ђа ји за ко је је утвр ђе но да се ни су де си ли до да ту ма по пи -
са,

б) еви ден ти ра ње иден ти фи ко ва них, а не прок њи же них
по слов них до га ђа ја на ста лих до да ту ма по пи са,

в) еви ден ти ра ње иден ти фи ко ва них, а не прок њи же них
по слов них до га ђа ја ко ји се од но се на до га ђа је на кон да ту -
ма по пи са, ако се, у скла ду са ре ле вант ним ра чу но вод стве -
ним про пи си ма, ра ди о ко рек тив ним по слов ним до га ђа ји -
ма,

г) еви ден ти ра ње утвр ђе ног, а не е ви ден ти ра ног ка ла,
рас ту ра, ква ра и ло ма на имо ви ни ко ја по сво јим осо би на -
ма или због тех нич ко-тех но ло шких спе ци фич но сти по -
слов ног про це са код об ве зни ка под ли је же та квим об ли ци -
ма гу би та ка,

д) от пис за стар је лих и дру гих не из ми ре них оба ве за за
ко је је утвр ђе но да не ће до ве сти до од ли ва го то ви не или
дру гих еко ном ских ко ри сти с ци љем њи хо вог из ми ре ња,

ђ) от пис и ис прав ку ври јед но сти сум њи вих и спор них
по тра жи ва ња,

е) еви ден ти ра ње об ра чу на тих курс них раз ли ка, не ре а -
ли зо ва них до би та ка или гу би та ка на фи нан сиј ској имо ви -
ни и фи нан сиј ским оба ве за ма и

ж) дру ге по ступ ке, у скла ду са за ко ном.

(3) Ускла ђи ва ње књи го вод стве ног са ствар ним ста њем
еви ден ти ра њем мањ ко ва и ви шко ва, по пра ви лу, вр ши се
са мо у слу ча је ви ма ка да при мје ном не ког од дру гих по сту -
па ка из прет ход ног ста ва ни је мо гу ће от кло ни ти су штин -
ски узрок утвр ђе ног не сла га ња.

VI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 26.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о на чи ну и ро ко ви ма вр ше ња по пи са и ускла -
ђи ва ња књи го вод стве ног ста ња са ствар ним ста њем (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 37/00).

Члан 27.

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: 06.15/020-758/2010.
22. ју на 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Алек сан дар Џом бић, с.р.
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На осно ву чла на 69. ст. 1. и 2. и чла на 88. 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 и 11/09) и Од лу ке Вла де Ре пу бли ке
Срп ске о да ва њу са гла сно сти на План утро шка сред ста ва
за те ку ће по мо ћи у 2010. го ди ни (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 56/10), 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 УТРО ШКУ НОВ ЧА НИХ СРЕД СТА ВА ЗА 

ПО СТА ВЉА ЊЕ ОГЛЕ ДА У АГЕН ЦИ ЈИ ЗА ПРУ ЖА ЊЕ

СТРУЧ НИХ УСЛУ ГА У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком Аген ци ји за пру жа ње струч них
услу га у по љо при вре ди (у да љем тек сту: Аген ци ја) од ре -
ђу је се на чин утро шка нов ча них сред ста ва за по ста вља ње
огле да, а пре ма Пла ну утро шка сред ста ва за те ку ће по мо -
ћи - оста ле по мо ћи по је дин ци ма - огле ди, про јек ти.

Члан 2.

Нов ча на сред ства пред ви ђе на Пла ном утро шка сред -
ста ва из чла на 1. овог пра вил ни ка Аген ци ја ће ко ри сти ти
за по ста вља ње огле да, и то за сље де ће вр сте тро шко ва:

а) за куп зе мљи шта,

б) на бав ке ре про ма те ри ја ла (сје ме на, ђу бри ва, сред ста -
ва за за шти ту би ља и сл.),

в) услу ге за ко ри шће ње ме ха ни за ци је (за основ ну об ра -
ду зе мљи шта, при пре му, сје тву, же тву, пре воз и дру ге тро -
шко ве ко ри шће ња ме ха ни за ци је),

г) ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња,

д) ан га жо ва ња рад не сна ге за при вре ме не и по вре ме не
по сло ве и

ђ) пред ста вља ња ре зул та та огле да и ма ни фе ста ци ја.

Члан 3.

За по ста вља ње огле да из чла на 2. овог пра вил ни ка и
пра ће ње утро шка сред ста ва над ле жна је Аген ци ја.

Члан 4.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о утро шку нов ча них сред ста ва за по ста вља ње
огле да у Аген ци ји за пру жа ње струч них услу га у по љо при -
вре ди (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 98/09).

Члан 5.

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: 01-33-12439/10
15. јула 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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На осно ву чла на 14. став 20. и чла на 82. став 1. тач ка и)
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) 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 и 11/09), 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 УСЛО ВИ МА ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ, СА ДР ЖА ЈУ И ОБ ЛИ КУ
УВЈЕ РЕ ЊА О ЗДРАВ СТВЕ НОМ СТА ЊУ ЖИ ВО ТИ ЊА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви за из да ва ње,
са др жај и из глед обра сца Увје ре ња о здрав стве ном ста њу
жи во ти ња у уну тра шњем про ме ту (у да љем тек сту: Увје ре -
ње) и на чин из да ва ња, еви ден ци је, из вје шта ји и об ра чун
при ку пље них сред ста ва од из да тих увје ре ња.

Члан 2.

(1) Увје ре ње је јав на ис пра ва ко ја са др жи сље де ће:

а) на зив од го вор не ин сти ту ци је ко ја штам па, ди стри бу -
и ра и из да је увје ре ња:

1) текст: “Бо сна и Хер це го ви на, Ре пу бли ка Срп ска,
Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де,
Ре сор ве те ри нар ске слу жбе”,

2) грб Ре пу бли ке Срп ске,

3) озна ку се ри је и се риј ски број Увје ре ња,

4) по дат ке о овла шће ној ве те ри нар ској ор га ни за ци ји
ко ја из да је Увје ре ње (на зив, адре са, је дин стве ни иден ти -
фи ка ци о ни број);

б) по дат ке ко је под пу ном ма те ри јал ном и кри вич ном
од го вор но шћу да је вла сник, од но сно др жа лац жи во ти ње:

1) по дат ке о вла сни ку или др жа о цу жи во ти ње (име и
пре зи ме или на зив, адре са, број лич не кар те),

2) мје сто бо рав ка жи во ти ње и ши фру или број има ња,

3) по дат ке о жи во ти њи (вр ста, број гр ла, пол, ста рост -
ка те го ри ја, број ушне мар ки це - оба ве зно за го ве да, сви ње,
ов це и ко зе), број па со ша (оба ве зно за го ве да), по ри је кло
жи во ти ње (вла сти ти уз гој од ро ђе ња жи во ти ње - ВУ, ку -
пље но на до ма ћем тр жи шту - КУ, уве зе но - УВ), по себ не
озна ке на жи во ти ња ма (за ри бе, пче ле и пу же ве - по да ци о
ам ба ла жи),
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4) увје ре њем је пред ви ђе но да се мо же упи са ти шест
гр ла го ве да (14 зна ко ва на ушним мар ки ца ма), а 12 сви ња,
ова ца или ко за (се дам бро је ва на ушним мар ки ца ма, што се
упи су је у дви је ко ло не раз дво је не де бљом ус прав ном ли -
ни јом),

5) ра ни је из да то увје ре ње о ку пље ним жи во ти ња ма (да -
тум, број, на зив ве те ри нар ске ор га ни за ци је ко ја га је из да -
ла),

6) до ку мен та ци ју о уве зе ним жи во ти ња ма,

7) из ја ву о пре у зе том и по пу ње ном “Ц” обра сцу о кре -
та њу жи во ти ња (са мо за го ве да),

8) на по ме ну: вла сник, од но сно др жа лац жи во ти ње
изја вљу је да жи во ти ње то ком по сљед ње че ти ри не дје ље
ни су ли је че не, ни ти им је да ва на хра на у ко јој је би ло лије -
ко ва, као ни сти му ла то ра ра ста, ни ти про те и на жи во тињ -
ског по ри је кла, осим ри бљег бра шна и

9) пот пис вла сни ка жи во ти ње;

в) по дат ке из еви ден ци је ве те ри нар ске слу жбе:

1) вак ци ни са ње (да тум, вр ста за ра зне бо ле сти, вр ста и
озна ка вак ци не - се ри ја, про из во ђач вак ци не),

2) ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње (да тум, вр ста ис пи ти ва -
ња, ре зул тат пре тра ге, на зив ди јаг но стич ке ла бо ра то ри је),

3) ли је че ње жи во ти ње на ко је се од но си Увје ре ње;

г) текст Увје ре ња тре ба да са др жи:

1) прав ни основ за из да ва ње,

2) на зив: “Увје ре ње о здрав стве ном ста њу жи во ти ња”,

3) из ја ву овла шће ног ве те ри на ра,

4) рок ва же ња Увје ре ња,

5) по дат ке о на пла ће ној так си (број жи во ти ња, ци је на,
ПДВ, укуп на су ма) у скла ду са про пи сом ко ји уре ђу је ви -
си ну так се за увје ре ња о здрав стве ном ста њу жи во ти ња,

6) број про то ко ла за Увје ре ње, да тум, оп шти на, мје сто,
пе чат, пот пис и фак си мил, су ви жиг Ми ни стар ства по љо -
при вре де, шу мар ства и во до при вре де, из да вач и на по ме на.

(2) Увје ре ње се из да је на обра сцу ко ји се на ла зи у При -
ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(3) Увје ре ње се мо же из да ти:

а) ако вла сник или др жа лац жи во ти ње на ве де све по -
дат ке и то сво је руч но пот пи ше,

б) ако по сто је до ка зи о из вр ше ним пре вен тив ним мје -
ра ма и ди јаг но стич ким ис пи ти ва њи ма про пи са ним За ко -
ном о ве те ри нар ству у Ре пу бли ци Срп ској (у да љем тек сту:
За кон), од но сно про пи сом до не се ним на осно ву За ко на и

в) ако су го ве да, ов це, ко зе, ко њи и сви ње прет ход но
иден ти фи ко ва ни (оби ље же ни про пи са ним ушним мар ки -
ца ма или те то вир бро је ви ма).

(4) Увје ре ње се не мо же тре ти ра ти као роб ни до ку мент
(као от прем ни ца или фак ту ра).

Члан 3.

(1) Да би се спри је чи ла зло у по тре ба увје ре ња про пи са -
ног овим пра вил ни ком и ра ди кон тро ле из да ва ња, обра зац
Увје ре ња штам па се ис кљу чи во у овла шће ној штам па ри ји,
ко ју по спро ве де ном јав ном кон кур су иза бе ре Ми ни стар -
ство по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де (у да љем
тек сту: Ми ни стар ство).

(2) Ре сор ве те ри нар ске слу жбе Ми ни стар ства из да ва ће
и вр ши ти ди стри бу ци ју бло ко ва Увје ре ња са мо ре ги стро -
ва ним ве те ри нар ским ор га ни за ци ја ма ко ји ма је овла шће ње
за из да ва ње Увје ре ња из да ло Ми ни стар ство.

(3) О на ба вље ним, од но сно из да тим бло ко ви ма Увје ре -
ња Ре сор ве те ри нар ске слу жбе Ми ни стар ства ду жан је да
во ди еви ден ци ју.

(4) Сва ки блок Увје ре ња овје ра ва Ре сор ве те ри нар ске
слу жбе Ми ни стар ства.

(5) Увје ре ње се штам па на фор ма ту 280 mm х 210 mm
и мо ра ју би ти по ве за на у бло ко ве од по 150 ин ди го ва них

ли сто ва (50 ори ги на ла тек ста пла ве бо је, 50 ко пи ја тек ста
сме ђе бо је и 50 ко пи ја тек ста цр не бо је).

(6) Бло ко ви су по ве за ни са гор ње стра не пер фо ра ци јом
за ис ки да ње, та ко да от ки ну ти лист обра сца Увје ре ња бу де
ве ли чи не 280 mm х 210 mm.

(7) По пу ње ни ори ги нал Увје ре ња да је се вла сни ку жи -
во ти ње, пр ва ко пи ја (текст сме ђе бо је) до ста вља се Ми ни -
стар ству, а дру га ко пи ја оста је у бло ку и чу ва се у ве те ри -
нар ској ор га ни за ци ји за јед но са еви ден ци јом о из да тим
увје ре њи ма, нај ма ње три го ди не од да на из да ва ња по сљед -
њег увје ре ња из бло ка.

(8) У слу ча ју по гре шног по пу ња ва ња Увје ре ња, сва три
при мјер ка мо ра ју оста ти по ве за на у бло ку (не тре ба да се
ис ки да ју) и ди ја го нал но пре цр та на ри јеч ју: “НЕ ВА ЖЕ -
ЋИ”.

(9) Сва ко увје ре ње озна че но је се ри јом и сед мо ци фре -
ним бро јем обра сца, ко је уну тар се ри је по чи ње бро јем три.

(10) Сва ко ори ги нал но увје ре ње за шти ће но је су вим
пе ча том Ми ни стар ства.

Члан 4.

(1) Све жи во ти ње: ко пи та ри, пап ка ри, пер на те жи во ти -
ње, ку ни ћи, ри бе из уз га ја ли шта, пче ле, ди вљач, пси и мач -
ке у уну тра шњем про ме ту мо ра ју оба ве зно би ти пра ће ни
са увје ре њем о здрав стве ном ста њу жи во ти ња, а за го ве да
и са по пу ње ним “Ц” обра сцем о кре та њу жи во ти ња.

(2) Увје ре ње се из да је на за хтјев вла сни ка или др жа о ца
жи во ти ња за ко је се овла шће ној ве те ри нар ској ор га ни за ци -
ји пла ћа так са из чла на 2. став 1. тач ка в) под тач ка 5).

(3) За хтје вом се сма тра по пу њен дио Увје ре ња, ко ји
пот пи су је вла сник, од но сно др жа лац жи во ти ње.

(4) Из да ва ње Увје ре ња вр ши овла шће на ве те ри нар ска
ор га ни за ци ја, за жи во ти ње ко је су сa ње ног епи зо о ти о ло -
шког под руч ја, са мо ако су ис пу ње ни усло ви про пи са ни
овим пра вил ни ком, а пот пи су је га овла шће ни ве те ри нар,
као и ор га ни за ци је, уз чи ји пот пис је оба ве зно фак си ми лом
ути сну то ње го во име и пре зи ме и овје ре но ја сно ви дљи вим
жи гом овла шће не ве те ри нар ске ор га ни за ци је.

(5) Обра зац Увје ре ња по пу ња ва се чит ко штам па ним
сло ви ма, хе миј ском олов ком.

(6) На ори ги на лу Увје ре ња тре ба пи са ти та ко да на обје
ин ди го ва не ко пи је оста не ви дљив и чи так оти сак.

(7) За тач ност уне се них по да та ка о вла сни ку и жи во ти -
њи од го ва ра вла сник или др жа лац жи во ти ње, а пот пи са ни
ве те ри нар овла шће не ве те ри нар ске ор га ни за ци је за спро -
ве де не ве те ри нар ске мје ре и здрав стве но ста ње жи во ти ње.

(8) Овла шће ни ве те ри нар не сми је да из да ни ти да по -
твр ди пра зно или не до вољ но по пу ње но Увје ре ње, као ни
да из да и по твр ди Увје ре ње ко је се од но си на жи во ти ње ко -
је ни су са ње го вог епи зо о ти о ло шког под руч ја, на ко ји ма
ни су спро ве де не про пи са не мје ре здрав стве не за шти те, ко -
је му ни су по зна те из ње го ве прак се, ко је ни је пре гле дао
или ка да осно ва но по сум ња да не ки од по да та ка ко је је дао
вла сник ни је та чан.

Члан 5.

(1) Увје ре ње се из да је за сва ку жи во ти њу по себ но (по -
је ди нач но увје ре ње) или за ви ше жи во ти ња исте вр сте и
ка те го ри је ако при па да ју истом вла сни ку (груп но увје ре -
ње).

(2) Ако је број жи во ти ња ве ћи од бро ја пред ви ђе них ре -
до ва у Увје ре њу, по пу ни ће се сље де ћи обра зац Увје ре ња са
свим по да ци ма као и прет ход ни.

(3) Жи во ти ње се у Увје ре њу ис ка зу ју у бро ју гр ла,
осим ри ба из уз га ја ли шта и пу же ва, ко ји се ис ка зу ју у ки -
ло гра ми ма, а пче ле бро јем ко шни ца.

(4) По је ди нач на и груп на увје ре ња за ко пи та ре и пап -
ка ре из да ју се са мо ако су жи во ти ње озна че не, при че му се
ко ри сте озна ке: за ко пи та ре - жиг на вра ту, бу ту, ко пи ту,
дла ко рез или де та љан опис при род них озна ка; за сви ње,
ов це и ко зе - ушна мар ки ца са бро је ви ма (пре у зе та у Ве те -
ри нар ском ин сти ту ту Ре пу бли ке Срп ске “Др Ва со Бу то зан”
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у Ба њој Лу ци или у Ве те ри нар ском за во ду у Би је љи ни), за
го ве да - ушне мар ки це са бро је ви ма пре у зе те од Аген ци је
за оби ље жа ва ње жи во ти ња у БиХ по сред ством Кан це ла ри -
је за унос по да та ка у Ре пу бли ци Срп ској (у да љем тек сту:
КУП).

Члан 6.

(1) Ре ги стра ци ја има ња на ко ји ма се др же го ве да, иден -
ти фи ка ци ја и кон тро ла кре та ња го ве да спро во ди се у скла -
ду са про пи сом ко ји уре ђу је област озна ча ва ња жи во ти ња
и ше му кон тро ле кре та ња жи во ти ња у Бо сни и Хер це го ви -
ни, а спро во де је: Аген ци ја за озна ча ва ње жи во ти ња у Бо -
сни и Хер це го ви ни (обез бје ђи ва ње ушних мар ки ца, свих
по треб них обра за ца и во ђе ње цен трал не ба зе по да та ка),
КУП и овла шће не ве те ри нар ске ор га ни за ци је, у скла ду са
рје ше њи ма ко је им из да је Ми ни стар ство.

(2) Ди стри бу ци ја обра за ца, ушних мар ки ца и па со ша за
све ка те го ри је го ве да вр ши се пре ко КУП-а.

(3) Иден ти фи ка ци ју свих ка те го ри ја го ве да и апли ка -
ци ју ушних мар ки ца вр ше ре ги стро ва не и овла шће не ве те -
ри нар ске ор га ни за ци је.

(4) За сва ко кре та ње го ве да, осим Увје ре ња, мо ра се по -
пу ни ти и “Ц” обра зац о кре та њу жи во ти ња, а по пу ња ва га
ве те ри нар ко ји по пу ња ва и Увје ре ње.

(5) Је дан при мје рак “Ц” обра сца оста је ве те ри на ру (до -
ста вља га у КУП), а вла сни ку го ве да да је три, од ко јих ће,
на кон про да је, је дан при мје рак оста ви ти се би, а два да ти
куп цу, ко ји ће жи во ти ње при ја ви ти свом ве те ри на ру и ње -
му пре да ти је дан при мје рак обра сца (за до ста ву у КУП), а
је дан за др жа ти за се бе.

Члан 7.

(1) Про мет сви ња, ова ца и ко за, од но сно сва ко на пу -
шта ње стал ног мје ста бо рав ка мо же се вр ши ти под усло -
вом да су жи во ти ње озна че не ис кљу чи во ушним мар ки ца -
ма са за шти ће ним угра ви ра ним ри је чи ма: “ВЕ ТЕ РИ НАР -
СКА СЛУ ЖБА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ”.

(2) Ди стри бу ци ју и ре ги стар из да тих ушних мар ки ца за
сви ње (жу те бо је) и за ов це и ко зе (би је ле бо је) вр ше Ве те -
ри нар ски ин сти тут Ре пу бли ке Срп ске “Др Ва со Бу то зан” у
Ба њој Лу ци и Ве те ри нар ски за вод у Би је љи ни, ис кљу чи во
ре ги стро ва ним и овла шће ним ве те ри нар ским ор га ни за ци -
ја ма од Ми ни стар ства, за жи во ти ње ко је су са њи хо вог
епи зо о ти о ло шког под руч ја.

(3) Увје ре ње се мо же из да ти са мо ако су ис пу ње ни сви
усло ви за из да ва ње, и то:

а) да су жи во ти ње оби ље же не про пи са ним ушним мар -
ки ца ма,

б) да су сви ње вак ци ни са не нај ма ње се дам да на при је
из да ва ња Увје ре ња,

в) да су код ова ца и ко за спро ве де не про пи са не ди јаг -
но стич ке мје ре и

г) да је вла сник на вео и пот пи сао све по дат ке пред ви -
ђе не у обра сцу Увје ре ња.

Члан 8.

(1) Увје ре ње ва жи пет да на од да на из да ва ња, осим
Увје ре ња за пче ле, ко је ва жи три мје се ца.

(2) Ва же ње Увје ре ња про ду жа ва се на по ле ђи ни Увје ре -
ња чит ко, штам па ним сло ви ма или штам би љем, гдје се
упи су ју по да ци из еви ден ци је ко ју во ди ре ги стро ва на и
овла шће на ве те ри нар ска ор га ни за ци ја, као и при из да ва њу
Увје ре ња уз кла у зу лу “Про ду жа ва се ва же ње увје ре ња”, са
упи са ним да ту мом, на зи вом оп шти не и мје ста из да ва ња,
слу жбе ним пе ча том ре ги стро ва не и овла шће не ве те ри нар -
ске ор га ни за ци је, пот пи сом овла шће ног ве те ри на ра за
изда ва ње увје ре ња и ње гов штам па ни фак си мил.

(3) Ва же ње Увје ре ња мо же се про ду жи ти са мо јед ном,
на три да на од да на ис те ка пр вог пе ри о да ва же ња, уз услов
да се здрав стве ни ста тус жи во ти ња на ко ји се Увје ре ње од -
но си ни је у ме ђу вре ме ну про ми је нио.

(4) Про ду же ње Увје ре ња се не на пла ћу је.

Члан 9.

(1) На осно ву прет ход но из да тог Увје ре ња, из да ва ње
но вог Увје ре ња оба вља се у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) ако се на осно ву по сто је ћег груп ног увје ре ња из да ју
увје ре ња но вим вла сни ци ма за ма њи број жи во ти ња или
по је ди нач на увје ре ња, али у ро ку ва же ња по сто је ћег Увје -
ре ња и

б) ако је про ми је ње на ка те го ри ја жи во ти ње, али у ро ку
ва же ња по сто је ћег Увје ре ња.

(2) Из груп ног увје ре ња мо гу се от пи са ти са мо жи во ти -
ње ко је су: оту ђе не (по клон, про да ја и сл.), за кла не, уги ну -
ле, уби је не или не ста ле, што сво јим пот пи сом и фак си ми -
лом овје ра ва овла шће ни ве те ри нар.

(3) Ни је до пу ште но на осно ву по је ди нач них увје ре ња
раз ли чи тих вла сни ка из да ва ти но во груп но увје ре ње.

Члан 10.

(1) Ду пли кат Увје ре ња из да је се са мо ако је увје ре ње
то ли ко оште ће но да је по ста ло не у по тре бљи во.

(2) Оште ће но Увје ре ње чу ва се у бло ку Увје ре ња са ко -
пи јом из да тог ду пли ка та.

(3) На ду пли ка ту Увје ре ња упи су је се цр ве ном хе миј -
ском олов ком или ста вља озна ка пе ча том: “ДУ ПЛИ КАТ”.

(4) За из да ва ње ду пли ка та Увје ре ња пла ћа се на док на -
да иста као и за прет ход но Увје ре ње.

Члан 11.

(1) При ли ком ку по про да је жи во ти ња, но ви вла сник
или др жа лац жи во ти ња ду жан је да за ку пље ну жи во ти њу
на под руч ју гдје је оба вље на ку по про да ја, у овла шће ној ве -
те ри нар ској ор га ни за ци ји, за тра жи пре нос Увје ре ња на
сво је име.

(2) Пре нос на дру го име оба вља се на по ле ђи ни Увје ре -
ња и на пла ћу је се у ви си ни 50% од так се за из да ва ње Увје -
ре ња за ту вр сту жи во ти ње.

(3) При ли ком пре гле да жи во ти ња при уто ва ру, уз из да -
та увје ре ња из да је се и По твр да о здрав стве ном ста њу по -
шиљ ке жи во ти ња ко ја се от пре ма пре во зним сред стви ма у
уну тра шњем про ме ту на обра сцу ВС-40/1-2 у ко јој се, по -
ред бро ја, вр сте и те жи не, мје ста уто ва ра, пре во зног сред -
ства, по ши ља о ца и при ма о ца, по твр ђу је да у по гле ду про -
пи са них ве те ри нар ско-са ни тар них усло ва за ње ну от пре му
не ма смет њи.

(4) Пре во зно сред ство се мо ра дез ин фи ко ва ти при је
уто ва ра, а овла шће на ве те ри нар ска ор га ни за ци ја из да је
увје ре ње о из вр ше ној дез ин фек ци ји во зи ла ко је пра ти по -
шиљ ку.

(5) По да ци о пре гле ду при ис то ва ру или пре то ва ру упи -
су ју се на по ле ђи ни По твр де о здрав стве ном ста њу по -
шиљ ке жи во ти ња.

Члан 12.

(1) У кла о ни ца ма, на кон оба вље ног кла ња, Увје ре ње се
по ни шта ва на пред њој стра ни ути ски ва њем ри је чи: “ПО -
НИ ШТЕ НО”.

(2) Сло ва тек ста не сми ју би ти ма ња од 3 cm.

(3) На по ни ште но Увје ре ње жи во ти ње ко ја је за кла на,
на пред њој стра ни у де сном гор њем са ви је ном углу упи су -
ју се да тум кла ња и ред ни број под ко јим је жи во ти ња уве -
де на у књи гу о пре гле ду за кла ње, као и по ни ште не ушне
мар ки це.

(4) По ни ште на увје ре ња чу ва ју се три го ди не у ар хи ви
кла о ни це, на кон че га се ко ми сиј ски уни шта ва ју.

Члан 13.

(1) Ако жи во ти ње ко је се на ла зе у про ме ту не ма ју Увје -
ре ње или иден ти фи ка ци о не озна ке и пра те ћу до ку мен та -
ци ју за от пре му пре во зним сред стви ма у уну тра шњем про -
ме ту, а по ти чу из дру гог епи зо о ти о ло шког под руч ја, ве те -
ри нар ски ин спек тор на ре ђу је упу ћи ва ње у нај бли жи од ре -
ђе ни ка ран тин ски обје кат у ко јем је мо гу ће при хва та ње.
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(2) Жи во ти ње ће би ти за др жа не у ка ран ти ну, гдје ће би -
ти под врг ну те свим по треб ним ла бо ра то риј ским те сто ви -
ма, на осно ву ко јих би ве те ри нар ски ин спек тор мо гао
искљу чи ти сва ку сум њу да је из у зе та жи во ти ња пре но сник
не ке за ра зне бо ле сти, и у скла ду са ре зул та ти ма на ре ди ти
за тва ра ње ка ран ти на, из да ва ње увје ре ња и иден ти фи ка ци -
ју из у зе тих жи во ти ња.

(3) Све тро шко ве ка ран ти на, ла бо ра то риј ских пре тра га
и оба вља ње ве те ри нар ских услу га за ври је ме тра ја ња ка -
ран ти на пла ћа вла сник из у зе тих жи во ти ња.

(4) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, жи во ти ње ко је спа -
да ју у гру пу жи во ти ња за кла ње мо гу се, на кон из вр ше них
ла бо ра то риј ских пре тра га и уред них на ла за, упу ти ти на
кла ње.

Члан 14.

Овла шће на ве те ри нар ска ор га ни за ци ја ду жна је да ор -
га ни зу је из да ва ње Увје ре ња за сво је епи зо о ти о ло шко по -
друч је та ко да их вла сник или др жа лац жи во ти ње мо же до -
би ти сва ког рад ног да на у ре дов но рад но ври је ме.

Члан 15.

Из вје штај о из да тим увје ре њи ма је штам па ни Обра зац
II, у ко јем су овла шће не ве те ри нар ске ор га ни за ци је ду жне
да мје сеч но во де број из да тих увје ре ња по вр ста ма и ка те -
го ри ја ма жи во ти ња.

Члан 16.

Об ра чун при ку пље них сред ста ва од на док на да за из да -
та увје ре ња је штам па ни Обра зац II и ду жне су да га во де
овла шће не ве те ри нар ске ор га ни за ци је и об ра чу на ва ју јед -
ном мје сеч но, а до ста вља ју нај ка сни је до 15. у мје се цу за
про те кли мје сец.

Члан 17.

(1) Из вје штај о из да тим увје ре њи ма, са ко пи ја ма (сме -
ђе бо је) из Увје ре ња и об ра чун о при ку пље ним сред стви ма
и упла та ма овла шће не ве те ри нар ске ор га ни за ци је ду жне
су да ша љу Ми ни стар ству - Ре сор ве те ри нар ске слу жбе,

јед ном мје сеч но до пет на е стог у мје се цу за про те кли мје -
сец, уз сла ње оба ве зних при зна ни ца упла ће них сред ста ва
у бу џет Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Обра зац II на ла зи се у При ло гу овог пра вил ни ка и
чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 18.

(1) Кон тро лу из да ва ња Увје ре ња, са ку пља ња и упо тре -
бе сред ста ва вр ши ве те ри нар ска ин спек ци ја.

(2) Увје ре ња из се ри је Ц, ко ја се још на ла зе у упо тре би,
ко ри сти ће се нај ду же 30 да на од да на сту па ња на сна гу
овог пра вил ни ка, на кон че га ће се за ми је ни ти но вим за -
шти ће ним обра сцем Увје ре ња из се ри је Д.

(3) Зло у по тре ба из да ва ња Увје ре ња би ће ка жња ва на
од у зи ма њем пра ва и овла шће ња за из да ва ња увје ре ња и
уки да њем овла шће ња за спро во ђе ње оба ве зних ве те ри нар -
ских мје ра на ве те ри нар ско-епи зо о ти о ло шком под руч ју ко -
је им је рје ше њем Ми ни стар ства до ди је ље но.

(4) Цје ло ку пан пред мет о зло у по тре би би ће про сли је -
ђен Ве те ри нар ској ко мо ри Ре пу бли ке Срп ске на по сту па ње
у скла ду са ње ним ста ту том.

(5) Сва ко фал си фи ко ва ње увје ре ња ка жњи во је по Кри -
вич ном за ко ну Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 19.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о обра сцу увје ре ња о здрав стве ном ста њу жи -
во ти ња у уну тра шњем про ме ту, на чи ну из да ва ња, еви ден -
ци ји, из вје шта ју и об ра чу ну при ку пље них сред ста ва
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 90/06).

Члан 20.

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: 01-33-12339/10
14. јула 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.
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��#�������*� 
��,���!�(�)�                  

 
�� ������ 
�������*� � �������� !� �!'���/�, ��'�$�)� � �5��*� ��)���/� � !'����#����� �#�/� $���#�/�, ��� 

����%4��� ��#�������*� ��,���!�(�)� '��#��"�: 
/ ; "  � # K 9 6  � 

	 ������� ���������� 	 ����������	� ����� $��	���� � 
����
����� ���������� 
�� ������ ______________  20___ �	���� 

 

��'�� 
5��) 

���#� � *�#�,���)� $���#�/�
(�!��$��� &� ,���, ���� ��5� � &�$��� – � 

*���,������ 
���) 

^�)��� &� ,��� 
��� *���,���� 

(��) 
�*�&�� 

���'�#�� (��) 

1 2 3 4 5 
1. *�/�    
2. $'��5�' '� #�� �)���(� �#����#�    
3. ��,��(�, ��!,� � ����    
4. ,���'� �#���)� �' #�� �)���(�    
5. #���' '� #�� �)���(� �#����#�    
6. ���/� &��*� 30 kg #�$���    
7. ���/� '� 30 kg #�$���    
8. ��(� � *�!�    
9. )�,/�' � )���' '� '�� �)���(� �#����#�    
10. $����� '� '���# '��� �#����#�    
11. 5��)����    
12. ��#��� $�����    
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1 2 3 4 5 
13. &��    
14. ��3*�    
15. *���4�    
16. *�%��(� &3���    
17. ��5� �! �!,�)���%#� (kg)    
18. &�$��� (kg)    
19. *��&�� '��"�3 – '��*���     
20. *��&�� '��"�3 – &����#�     
21. ��#�� '��"�3 – '��*���     
22. ��#�� '��"�3 – '� 10 '��� �#����#�    
23. ��#��� &����#� '��"�3    

   � � � 
 � 	  
 

	' �*�&�� &��*�&"���6 ���'�#��� ����'���6 � #�5��� !� 
�!�)�%#�)�� �)���(, � 5�H�# ��&�5��*� ��&�*� �&��4��� je: 

 �� �������: 

0�	 
���	� 	�	� ����������, �	�������	 �	
��� ������ �������� ��	$��� 
	 ���	������� ���	 �� ������� � � ��	�� �������� � �	��� 	 �
���� 
��������� �� �����  ��L��� !�
������ ��
���. 
 

��'�$��� 5��*��� ��)���/� �!'�#� ��)���/� � �!�)�%#�)��� �)���(� 
����#��� 

����)�*� 5��)��� 5��*� (*��&��#��,) ���) �!'�#�6 
��)���/� ����)�*� 5��)��� �!'�#�6 ��)���/� 

���) 
��)���/� � 

5��*� 

��'����)�' 
!�'�$�/� 
5��*��� 

���) 
��)���/� � 

5��*� 
�' '� �' '� 

1. 50       
2. 50       
3. 50       
4. 50       
5. 50       

26*��#26: 
��*�&"��� ���'�#�� �' ��*��'� !� �!'�#� ��)���/� � !'����#����� �#�/� $���#�/� ���&���:�)� �� �� ������ 
�������*� � ��3��� � 
&��#�&*� *���%4�/� ���'�#��� �' #�*�� !� ��)���/� � !'����#����� �#�/� $���#�/� („���$5��� ,�����* ��&�5��*� ��&�*�“, 5��) 23/03) � ��$�4� 
	'��*� � ������ #�*�� !� ��)���/� � !'����#����� �#�/� $���#�/�. ���'�#�� � &��&������ �!���� �' �*�&�� &��*�&"���6 ���'�#��� �&��4�)� �� � 5�H�# 
��&�5��*� ��&�*� � *����# �����#���#�� &�"�&�����'�, %�����#�� � ��'�&�����'� �� $���-��3��: 562-099-00000556-87, ���#� &��6�'�: 722-511 
(„��&�5��3*� #�*�� !� ��)���/� � !'����#����� �#�/� $���#�/�“), 5�H�#�*� ��,���!�(�)�: 1546001 � ���$� !� �&����:�/� �)��� !'����#���� !�%#�#� 
$���#�/�. 
 
���):                                                                                                                                                                                                       � � � � � � 	 � 
____________________________                                                                                                                                    ����%4��� ��#�������*� ��,���!�(�)� 
�)��#�: 
____________________________                                                                      �.
. 
��#��:                                                                                     (�)��#� &�3�#� ����%4��� ��#�������*�                          (��� � &��!��� %#��&���� �������, 
____________________________                                                                ��,���!�(�)�)                                                     +�*����� � ���)���3�� &�#&��) 
 
 

�	�� � Z��^��	��� 
��
����� ��
�� 

����������	 
	`	
�������, w������ � 
�	�	
������� 

����� ��#�������*� ���$5�  

	5��!�( ��)���/� � !'����#����� �#�/� $���#�/� (+����#: 280x210) 
����)�*� 5��):   : -                     N°  3000001 

 
���: 	���%4��� 

��#�������*�  
��,���!�(�)� 

��!��: '����: 
             

*�: *=2�� �69#!/�672�� / 0!/"/M2�� �:<�"�!2�KO= "76�2/0, �:2��2� :!P6763 P/"�9/Q# :6�# �R#:#O# *�:690# 

���) ��3�� *��#� ������*�, '�$��(� ��� ����%4���, 
&��'�#����*� ������*� 


�'�(� � 
������*� ��� 
'�$��(� 
$���#�/� 

��� � &��!��� ��� ��!��: 
 
 

'���� ������*�, �'����� '�$��(� $���#�/�: 

�)��#� 5����*� 
$���#�/�  w�+�� ���/� (�5���!�� 

!� ,���'�) B A             

���#� 
���) ,��� 
(5��)*��� 
� �������) 


�� 
(�/ 
_) 

�#����# – 
*�#�,���)� ���) �%�� ���*�(� ��� '��,� �!��*� ���) &���%� $���#�/� (�5. �) 

(�5���!�� !� ��� *�#�,���)� ,���'�) 

���)�*�� 

(�� – ����#�#� �!,�), �� – 
*�&��, �� – ���!��)  

!��*��$� 
�� �� �� 
�� �� ��
�� �� �� 
�� �� ��
�� �� �� 

   
   

   
   

   
 


�'
�(

� 
� 

$
��

�#
�/

�:
 

�� �� �� 
����3�#� !��(� �� $���#�/��� (!� ��5�, 
&3��� � &�$���: &�'�(� � ��5���$�): 
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�� $���#�/� *�)� �� *�&"��� 
&��)�'�)�� ��)���/�: 

��#�� �!'���/�: ���) ��)���/�: ��!�� ��#�������*� ��,���!�(�)� *�)� )� �!'��� &��#6�'�� ��)���/�: 

�� $���#�/� *�)� �� ���!��� 
&��)�'�)�� ���!�� ��#�������*� 
(��#�+�*�#: 

��#�� �!'���/�: ���) (��#�+�*�#�: ��$��� &���)�*�� � ��� � &��!��� &�#&����*� (��#�+�*�#�: 

�� ����'��� $���#�/� (��� *�#�,���)� ,���'�) �!'�# �� )� „^“ �5��!�( � *��#�/� $���#�/�, *�)� 4� &����*�� &��'�)� $���#�/�, �� �#�3��� &���%��, &��'�#� ����� ������*�. 

 
26*��#26: ������*, �'����� '�$���( $���#�/� �!)��"�)� '� $���#�/� 
#�*�� &��"�'/� 3�#��� ��')�"� ���� ��)�3���, ��#� 6��/��� 6����� � *�)�) )� 
5��� ��)�*���, �#�����#��� ���#�, &��#���� $���#�/�*�, &���)�*��, ���� 
��5"�, 5��%��.                          

 

 

�'�#*� '�� ������*, �'����� '�$���( $���#�/� 

 
 
............................................................................................................................... 

(&�#&��) 

 

 
 

*�:63/ /; #"/:#23/�# "#9#!/26!�0# �7=PH# 
(�������� ���� �����$��� 	� �	������ )������� �� �
���� �������, ����
�� ���������� ����
������� ���������
� ������	�����) 

 

 

�!��%��� ��*(���(�)�: ��#��: ���#� !���!�� 5����#�: ���#� � �!��*� ��*(��� (����)�): 
���!��:�3 ��*(���: 

�!��%��� '�)�,���#�3*� 
��&�#���/�: 

��#��: ���#� ��&�#���/�: ��!��#�# &��#��,�: ��!�� ��5���#���)�: 


�'�(� � ��)�3�/� 
$���#�/� �� *�)� �� 
�'���� ��)���/� 

 

 
 
 

�� ������ 3���� 14. �#�� 20. ��*��� � ��#�������#�� („���$5��� ,�����* ��&�5��*� ��&�*�“, 5��) 42/08),  � ! ' � ) �  � � 

= " � # ! # Q #  
� ;:!6"�9"#2�� �96Q= P/"�9/Q6 

 
��, �	�� 
	�
����� � 	����&��� ��������� 
	���'���� �� � ������ 
	������� �������� $��	���� � ������� �������� 	�	� �������� ���� 


	��	����, ���� �� ���� ����'��� ������� �	���� �	�� �	�� 
�������� $��	���� �� ����� � ��	� �	�� �� �����$�� 	���� ������	 ������� ��� 
	��������� ������� $��	���� �� �����. 

/��������� �� �� �������, 	��	��	 ��$���� $��	���� �
	���� �� ����$���� 	�	� �������� � �� �� ��	 �������� 
	����� 	 $��	������ � 
��	��� 
	�
��	� �	 
	�����	. 

��	 �������� ��$� 5 (
��) ���� 	� ���� ��������, � �� �	���� 
���� 3 (���) ������� 	� ���� ��������, 	��	��	 	� ���� 
�	��$���� ��$��� � 
�	$� �� 
�	��$��� ���	 ����	� �� 
���	� 	� ��� ���� 	� ���� ������ 
��	� 
���	�� ��$���. 

 
 
 

   ��&��4���  
   #�*��:                      ���) $���#�/� ......................  6  ...................  ��  + .................  
�� (17%) �� = ..................  �� (�������  .................................................)  

	&%#���  
�)��#� 
 

 

���)  
&��#�*��� 

 

��#��   
�!'���/� 

 

 

................................................................................................. 
���)���3�� &�#&�� ����%4���, ��#������� 

(	5���!�� �&���#� ��� � &��!��� %#��&���� ������� 
� �#���#� +�*����� – &�3�#) 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 

�!'�)�: 
�����#���#�� &�"�&�����'�, %�����#�� � 
��'�&�����'� ��&�5��*� ��&�*�,  
            ����� ��#�������*� ���$5� 

 
26*��#26: 

���*� +����+�*���/� ��)���/� *�$/��� )� &� �����3��� !�*��� ��&�5��*� ��&�*�! 
	5���!�� )� &�&���#� ���*� &�"� � ���� �5���(�! 
��)���/� �� ��$� �!'�#� ���� !� )�'�� ���#� $���#�/� ()�'�� ��� ��%� ,��� )�'��, 
������*�)! 
��)���/� �� �� ��$� �!'�#� �*���*� $���#�/� ��)� �5�"�$��� (,���'�, ��(�, *�!�, ���/�) 
� �*� ���� &���% $���#�/� �!'�# �' �#���� ,��(�)� !� �!��3���/� $���#�/� � ��Z (���� 
!� ,���'�)! 

 
 


�3�# 
����%4��� 

��#�������*� 
��,���!�(�)� 

 
 

���� $�, 
 




