
Члан 30.

Од сту па ња од од ре да ба на ве де них у чл. 5. до 15. овог
пра вил ни ка мо гу ћа су под усло вом да та од сту па ња не ути -
чу на оства ри ва ње ци ље ва про пи са них овим пра вил ни ком
у слу ча је ви ма као што су:

а) раз вој ко дек са до бре прак се, 

б) ис ку ство сте че но спро во ђе њем си сте ма за сно ва ног
на HACCP-у у скла ду са чла ном 15. овог пра вил ни ка, 

в) тех но ло шки раз вој, 

г) на уч ни са вје ти, по себ но но ве оцје не ри зи ка, 

д) од ре ђи ва ње ци ље ва здрав стве не ис прав но сти хра не
за жи во ти ње и

ђ) раз вој за хтје ва ко ји се од но се на по себ не по сло ве.

Члан 31.

(1) Ако је од ре ђе на хра на за жи во ти ње, укљу чу ју ћи
хра ну за жи во ти ње ко је се не ко ри сте за про из вод њу хра -
не, опа сна за људ ско здра вље или за здра вље жи во ти ња
или за око ли ну, на ла же се:

а) ус по ста вља ње си сте ма бр зог уз бу њи ва ња као мре же
за из вје шта ва ње о ди рект ном или ин ди рект ном ри зи ку за
здра вље љу ди на ста лом од хра не за жи во ти ње и у ње му
уче ству ју Ми ни стар ство, ве те ри нар ска ин спек ци ја, ли ца
овла шће на за оба вља ње слу жбе не кон тро ле, овла шће не ла -
бо ра то ри је и

б) ко ор ди на ци ја ра дом уче сни ка си сте ма бр зог уз бу њи -
ва ња ко ја пред ста вља кон такт ну тач ку пре ма Кан це ла ри ји.

(2) Ка да Ми ни стар ство утвр ди да хра на за жи во ти ње
мо же пред ста вља ти озби љан ри зик за здра вље љу ди, здра -
вље жи во ти ња или око ли ну, те да тај ри зик не мо же на за -
до во ља ва ју ћи на чин би ти укло њен, Ми ни стар ство мо же
на ре ди ти, за ви сно од те жи не си ту а ци је, јед ну или ви ше
мје ра из ста ва 4. овог чла на.

(3) Ли ца овла шће на за оба вља ње слу жбе не кон тро ле,
ве те ри нар ска ин спек ци ја и овла шће не ла бо ра то ри је ду жни
су у окви ру сво јих над ле жно сти оба ви је сти ти Ми ни стар -
ство о по ја ви ри зи ка.

(4) Ако је хра на за жи во ти ње до ма ћег по ри је кла уз про -
цје ну ри зи ка озбиљ но сти, мје ре мо гу би ти сље де ће:

а) при вре ме на или трај на за бра на ста вља ња на тр жи -
ште или упо тре бе хра не за жи во ти ње, 

б) од ре ђи ва ње по себ них усло ва за на ве де ну хра ну за
жи во ти ње и

в) дру ге од го ва ра ју ће при вре ме не мје ре.

(5) Ако је хра на за жи во ти ње по ри је клом из уво за, мје -
ре про пи су је Кан це ла ри ја.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 32.

(1) Објек ти у ко ји ма по слу ју су бјек ти и ко ји су одо бре -
ни у скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти жи во ти ња
и ве те ри нар ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр. 11/95, 10/97 и 52/01) мо гу на ста ви ти по сло -
ва ње у скла ду са одо бре ним дје лат но сти ма и мо ра ју ускла -
ди ти сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог пра вил ни ка у ро -
ку од шест мје се ци од сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

(2) Објек ти у ко ји ма по слу ју су бјек ти за ко је је про пи -
са на ре ги стра ци ја у скла ду са овим пра вил ни ком мо гу на -
ста ви ти са оба вља њем дје лат но сти под усло вом да, у ро ку
од три мје се ца од сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, под -
не су за хтјев за ре ги стра ци ју Ми ни стар ству у скла ду са
одред ба ма чла на 18. став 1. овог пра вил ни ка.

Члан 33.

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: 01-33-1303/10
16. фе бру а ра 2010. го ди не Ми ни стар, 
Ба ња Лу ка Др Ра ди во је Бра тић, с.р.

При лог 1.

1 2 3 4 5 

Назив Улица Мјесто Власник Датум
објекта

6 7 8 9 10

Брoj  Врста  Адреса Tел. Факс 
рјешења послова производног 

објекта 

415

На основу члана 6. ст. 1. и 2. и члана 56. став 3. Закона
о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник
Републике Српске“, број 42/08) и члана 82. став 2. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде  д о н о с и

П РА В И Л Н И К

O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ

ОБАВЕЗНИХ ВЕТЕРИНАРСКИХ МЈЕРА И ПОСТУПКУ

ИЗДАВАЊА ОВЛАШЋЕЊА ВЕТЕРИНАРСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ИХ СПРОВОДЕ У 

ПОГЛЕДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 1.

У Правилнику о утврђивању обавезних ветеринарских
мјера и поступку издавања овлашћења ветеринарским
организацијама које их спроводе у погледу територијалне
надлежности (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
98/09) у члану 10. у ставу 2. т.: “з) и и)” замјењује се
тачкама: “и) и ј)”.

Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

“Захтјев из члана 9. овог правилника подноси се
Министарству најкасније 30 дана прије истека периода на
који је рјешење донесено.”.

Члан 2.

У члану 18. тачка г) мијења се и гласи:

“г) радника из члана 16. став 1. овог правилника који
нису најмање три мјесеца у радном односу код подносиоца
захтјева, рачунајући од дана подношења захтјева, изузев за
оне подносиоце који су тек отпочели са радом, те из
објективних разлога не могу испуњавати овај критеријум и”.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-33-1970/10
2. марта 2010. године Министар,
Бања Лука Др Радивоје Братић, с.р.
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На осно ву чла на 30. став 5. и чла на 46. тач ка з) 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 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

У П У Т  С Т В О

О ФОР МИ РА ЊУ И УСЛО ВИ МА КО ЈЕ МО РА ЈУ 

ИС ПУ ЊА ВА ТИ ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТА ЗА ЖИ ВО ТИ ЊЕ

1. Овим упут ством про пи су ју се усло ви ко је мо ра ју
испу ња ва ти при хва ти ли шта за жи во ти ње (у да љем тек сту:
објек ти) ко ји се од но се на смје штај, на чин из град ње, опре -
му, на чин ра да и ве те ри нар ско-здрав стве ни ред.
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2. У сми слу овог упут ства, под пој мом ве те ри нар ско-
здрав стве ни ред под ра зу ми је ва се оси гу ра ње обје ка та из
тач ке 1. овог упут ства од не кон тро ли са ног ула ска и из ла -
ска љу ди, жи во ти ња и во зи ла, одр жа ва ње ре да и чи сто ће,
оп ти мал них ми кро кли мат ских усло ва свој стве них по је ди -
ној вр сти жи во ти ња у објек ти ма и око њих, оси гу ра ње
здрав стве не ис прав но сти во де и спро во ђе ње де ра ти за ци је
и дез ин сек ци је.

3. Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у
скла ду са од ред ба ма За ко на о за шти ти и до бро би ти жи во -
ти ња (у да љем тек сту: За кон), пре ма спе ци фич ним усло ви -
ма и по тре ба ма сре ди не и број но сти по пу ла ци је на пу ште -
них жи во ти ња ду жна су осно ва ти при хва ти ли шта за жи во -
ти ње.

4. При хва ти ли ште за жи во ти ње мо же за по че ти оба вља -
ње дје лат но сти на осно ву одо бре ња за фор ми ра ње при хва -
ти ли шта ко је из да је над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве.

5. У оба вља њу ре ги стро ва не дје лат но сти при хва ти ли -
ште за жи во ти ње, уз од ред бе За ко на и овог упут ства, у сво -
ме по сло ва њу мо ра ис пу ња ва ти и дру ге усло ве у скла ду са
по себ ним про пи си ма:

- o ми ни мал ним стан дар ди ма др жа ња жи во ти ња, 

- o во ђе њу еви ден ци је о жи во ти ња ма и

- o тран спор ту жи во ти ња.

6. Уз за хтјев за из да ва ње одо бре ња из тач ке 4. овог
упут ства, под но си се:

- до каз о ре ги стра ци ји, 

- по да ци о фи зич ком или прав ном ли цу као под но си о -
цу за хтје ва (име и пре зи ме, адре са пре би ва ли шта фи зич ког
ли ца, од но сно на зив и сје ди ште прав ног ли ца), 

- адре са при хва ти ли шта за жи во ти ње, 

- по да ци о од го вор ној осо би (име и пре зи ме, адре са
пре би ва ли шта) и

- при каз пла ни ра ног бро ја рад ни ка за ду же них за бри гу
о жи во ти ња ма, њи хо вом обра зо ва њу, по сло ви ма ко је ће
оба вља ти и на чин оси гу ра ња ве те ри нар ске за шти те жи во -
ти ња.

7. Одо бре ње из тач ке 4. овог упут ства из да је се под но -
си о цу за хтје ва, у скла ду са чла ном 30. став 5. За ко на.

8. При хва ти ли ште за жи во ти ње се, на осно ву одо бре ња
из тач ке 4. овог упут ства, упи су је у Ре ги стар ко ји се во ди
при Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во до при -
вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

9. Ре ги стар из тач ке 8. овог упут ства тре ба са др жа ва ти
сље де ће по дат ке:

- број одо бре ња, 

- да тум из да ва ња одо бре ња, 

- адре са при хва ти ли шта за жи во ти ње и

- по дат ке о фи зич ким или прав ним ли ци ма ко ја оба -
вља ју дје лат ност (име и пре зи ме, адре са пре би ва ли шта фи -
зич ког ли ца, од но сно на зив и адре са сје ди шта прав ног ли -
ца).

10. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју би ти смје -
ште ни на та квом мје сту да не на ру ша ва ју рад и цје ло ви -
тост већ по сто је ћих обје ка та и да не оне чи шћу ју око ли ну.

11. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју би ти нај -
ма ње 250 до 300 ме та ра уда ље ни од на се ље ног мје ста.

12. Уда ље ност обје ка та из тач ке 1. овог упут ства од на -
се ље ног мје ста мо же би ти и ма ња, али у том слу ча ју мо ра -
ју би ти огра ђе ни чвр стом огра дом, нај ма ње ви си не два ме -
тра, ка ко би се оси гу ра ла звуч на и ви зу ел на изо ла ци ја од
око ли не.

13. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо гу би ти из гра -
ђе ни са мо на ком пакт ном и оцје ди том зе мљи шту с ни ским
ни во ом под зем них во да и из ван под руч ја ко ја мо гу би ти
угро же на по пла ва ма и кли зи шти ма.

14. Круг обје ка та из тач ке 1. овог упут ства мо ра би ти
до вољ но про стран да оси гу ра њи хо ву функ ци о нал ну по ве -

за ност, огра ђен при клад ном огра дом, а све по вр ши не ко је
ни су бе то ни ра не или ас фал ти ра не мо ра ју би ти под уред но
одр жа ва ним зе ле ни лом.

15. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју би ти снаб -
дје ве ни до вољ ним ко ли чи на ма пит ке во де из јав ног во до -
во да или вла сти тог бу на ра.

16. Здрав стве на ис прав ност бу нар ске во де мо ра би ти
кон тро ли са на у овла шће ним ла бо ра то ри ја ма, нај ма ње јед -
ном го ди шње.

17. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју има ти си -
стем за при хва та ње и од во ђе ње от пад них во да.

18. Во де узро ко ва не па да ви на ма мо гу се ули је ва ти у
ка на ли за ци ју или при род ни ре ци пи јент без пре чи шћа ва ња.

19. От пад не и фе кал не во де из објек та, при је ули је ва ња
у при род ни ре ци пи јент или ка на ли за ци ју, мо ра ју про ћи
кроз од го ва ра ју ћи си стем пре чи шћа ва ња.

20. Про стор за од ла га ње и збри ња ва ње чвр стих фе ка -
ли ја из обје ка та из тач ке 1. овог упут ства мо ра би ти смје -
штен и из гра ђен та ко да спре ча ва оне чи шће ње око ли не.

21. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју би ти
изгра ђе ни у скла ду са оп штим хи ги јен ско-тех нич ким усло -
ви ма и на на чин ко ји омо гу ћа ва оп ти мал не ми кро кли мат -
ске и зо о хи ги јен ске усло ве смје шта ја при мје ре не по је ди -
ној вр сти жи во ти ња.

22. Тем пе ра ту ра ва зду ха у про сто ри ја ма за псе и мач ке
не сми је би ти ни жа од 5° C, а ље ти мо же би ти у скла ду са
спо ља шњом тем пе ра ту ром ва зду ха, с тим да у том слу ча ју
мо ра би ти оси гу ран та кав си стем про вје тра ва ња, а по по -
тре би и кли ма ти за ци ја, ко ја ће оси гу ра ти до вољ но про вје -
тра ва ња, по по тре би и рас хла ђи ва ње.

23. У про сто ри ја ма у ко ји ма су смје ште не бо ле сне жи -
во ти ње, уко ли ко не ма си стем гри ја ња усмје ре ним из во ром
то пло те (ин фра цр ве но свје тло, гри ја ни под и сл.), тем пе ра -
ту ра око ли не не сми је би ти ни жа од 18° C.

24. По до ви, зи до ви и кров про сто ри ја у ко ји ма су смје -
ште не жи во ти ње мо ра ју би ти од го ва ра ју ће изо ло ва ни од
дје ло ва ња не по вољ них кли мат ских ути ца ја.

25. По до ви, зи до ви и пла фо ни про сто ра и про сто ри ја
обје ка та из тач ке 1. овог упут ства у ко ји ма су смје ште не
жи во ти ње мо ра ју би ти од не по ро зног и не хи гро скоп ног
ма те ри ја ла ко ји омо гу ћа ва дје ло твор но чи шће ње, пра ње и
дез ин фек ци ју и да је от по ран на гри зе ње и гре ба ње.

26. У про сто ри ја ма и про сто ри ма у ко ји ма бо ра ве жи -
во ти ње мо ра би ти оси гу ра но до вољ но днев ног свје тла,
при мје ре но по је ди ној вр сти жи во ти ња.

27. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју има ти про -
сто ри ју за хла ђе ње, од но сно хлад ња чу или спо ља шњи кон -
теј нер за ску пља ње ле ши на.

28. Кон теј нер мо ра би ти за кљу чан и смје штен у кру гу
објек та та ко да је оне мо гу ћен при ступ љу ди ма и жи во ти -
ња ма и сми је би ти ко ри шћен ис кљу чи во у свр ху од ла га ња
ле ши на из обје ка та из тач ке 1. овог упут ства.

29. Ле ши не се мо ра ју ре дов но од во зи ти у објек те за не -
шко дљи во укла ња ње ле ши на.

30. Про сто ри ја за хла ђе ње, хлад ња ча или кон теј нер за
ску пља ње ле ши на мо ра ју се ре дов но чи сти ти, пра ти и дез -
ин фи ко ва ти.

31. Уну тар кру га обје ка та из тач ке 1. овог упут ства мо -
ра се ре дов но вр ши ти де ра ти за ци ја два пу та го ди шње, а по
по тре би и че шће.

32. Дез ин сек ци ју уну тар кру га обје ка та из тач ке 1. овог
упут ства тре ба из во ди ти то ком пе ри о да ак тив но сти ин се -
ка та нај ма ње јед ном мје сеч но, а у оста лом ди је лу го ди не
по по тре би.

33. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју од го ва ра -
ти по тре ба ма жи во ти ња смје ште них у њи ма та ко да жи во -
ти ње:

- не тр пе глад и жеђ, 

- ни су из ло же не фи зич кој не при јат но сти и стра ху, 
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- за шти ће не су од по вре да и бо ле сти и

- на ла зе се у сво јој вр сти при мје ре ној око ли ни.

34. Рад но ври је ме обје ка та из тач ке 1. овог упут ства,
ко је се од но си на рад са стран ка ма, мо ра би ти нај ма ње че -
ти ри са та рад ним да ном, а то ком 24 ча са днев но мо ра би -
ти оси гу ра но де жур ство за при јем жи во ти ња у хит ним
слу ча је ви ма.

35. Де жур ство ће би ти ор га ни зо ва но у до го во ру са ве -
те ри нар ском ор га ни за ци јом на на чин ко ји оси гу ра ва хит ну
ве те ри нар ску по моћ жи во ти њи 24 ча са днев но.

36. На ула зу у објек те из тач ке 1. овог упут ства мо ра
би ти по ста вље на нат пи сна та бла са пу ним на зи вом, адре -
сом, те ле фон ским бро јем и озна ком рад ног вре ме на.

37. У објек ти ма из тач ке 1. овог упут ства мо ра би ти од -
го ва ра ју ћи број осо ба ко је се бри ну о жи во ти ња ма и то нај -
ма ње јед на осо ба у од но су на 50 жи во ти ња.

38. Објек ти из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју има ти во -
ди те ља са сред њо школ ским обра зо ва њем (ве те ри нар ског
или дру гог смје ра) и од го ва ра ју ће ис ку ство сте че но у ра ду
са жи во ти ња ма.

39. Во ди тељ бри не о одр жа ва њу ве те ри нар ско-здрав -
стве ног ре да, а од го во ран је и за во ђе ње еви ден ци је о жи -
во ти ња ма и за рад осо ба укљу че них у рад обје ка та из тач -
ке 1. овог упут ства.

40. Прав на ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност у објек ти ма
из тач ке 1. овог упут ства не сми ју би ти осу ђе на за пре кр -
шај, у скла ду са од ред ба ма За ко на.

41. Прав на и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност у
објек ти ма из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју оси гу ра ти ве те -
ри нар ску за шти ту здра вља жи во ти ња.

42. У свр ху оси гу ра ња по треб не ве те ри нар ске за шти те
здра вља жи во ти ња, ли ца из тач ке 41. овог упут ства мо ра ју
скло пи ти уго вор са ве те ри нар ском ор га ни за ци јом.

43. Прав на и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност у
објек ти ма из тач ке 1. овог упут ства мо ра ју има ти од го ва ра -
ју ће во зи ло или при ко ли цу за тран спорт жи во ти ња или
оба вља ти тран спорт жи во ти ња до при хва ти ли шта у са рад -
њи са хи ги је ни чар ском слу жбом.

44. Про стор за во за ча мо ра би ти одво јен од про сто ра за
жи во ти ње чвр стом фи зич ком огра дом.

45. Про стор за жи во ти ње уну тар во зи ла или при ко ли це
мо ра би ти:

- до вољ но про стран за ка ве зе у ко ји ма жи во ти ња нор -
мал но сто ји или ле жи, 

- са оп ти мал ном тем пе ра ту ром уну тар во зи ла ко ја из -
но си нај ма ње 5°C, а нај ви ше 30°C, 

- про вје трен, 

- без оштрих ру бо ва и из бо чи на на ко ји ма се жи во ти ња
мо же по ври је ди ти, 

- опре мљен та ко да оси гу ра ва си гу ран тран спорт жи во -
ти ње и

- јед но ста ван за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју.

46. На во зи лу или при ко ли ци мо ра ју би ти ви дљи во
озна че ни на зив, адре са и те ле фон ски број обје ка та из тач -
ке 1. овог упут ства.

47. У во зи лу или при ко ли ци из тач ке 43. овог упут ства
не сми ју се, у про сто ру за жи во ти ње, исто вре ме но са жи -
во ти ња ма тран спор то ва ти ни ка кве дру ге ства ри (про из во -
ди, си ро ви не, от па ци). 

48. Прав на и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност у
објек ти ма из тач ке 1. овог упут ства ду жне су на кон при -
мље не до ја ве о про на ђе ној жи во ти њи, у са рад њи са хи ги -
је ни чар ском слу жбом, оси гу ра ти ње но хва та ње и тран -
спорт до при хва ти ли шта, ако осо ба ко ја је на шла жи во ти -
њу то не мо же учи ни ти са ма.

49. Про на ђе ну жи во ти њу тре ба уве сти у еви ден ци ју и
про вје ри ти на ла зи ли се на по пи су тра же них, о че му се, у
том слу ча ју, оба вје шта ва вла сник жи во ти ње пу тем сред -

ста ва јав ног ин фор ми са ња ко ја та кве огла се об ја вљу ју
бесплат но.

50. Прав на и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност у
објек ти ма из тач ке 1. овог упут ства ду жне су оси гу ра ти
смје штај жи во ти ње у ро ку 24 ча са по при је му до ја ве, а ако
је жи во ти ња по ври је ђе на, у ро ку од че ти ри ча са.

51. Уко ли ко у при хва ти ли шту не ма мје ста за но ве жи -
во ти ње, во ди тељ при хва ти ли шта мо же до го во ри ти с осо -
бом ко ја је про на шла жи во ти њу, или не ком дру гом за ин те -
ре си ра ном осо бом, да се бри не о жи во ти њи док се не оси -
гу ра смје штај у при хва ти ли шту или да жи во ти њу упу ти на
збри ња ва ње у дру го при хва ти ли ште, уко ли ко га исто мо же
при хва ти ти.

52. Сва ка но во при мље на жи во ти ња мо ра би ти пр во
смје ште на у про сто ри ју за изо ла ци ју у објек ти ма из тач ке
1. овог упут ства ка ко не би до шла у до дир с дру гим жи во -
ти ња ма. 

53. При ступ про сто ри ји за изо ла ци ју има са мо осо бље
из т. 37, 38, 39. и 40. овог упут ства и док тор ве те ри нар ске
ме ди ци не ко ји оба вља здрав стве ну за шти ту жи во ти ња.

54. Пас мо ра бо ра ви ти у про сто ри ји за изо ла ци ју нај -
ма ње 10, а мач ка нај ма ње 14 да на.

55. При је ула ска но ве жи во ти ње, про сто ри ја за изо ла -
ци ју мо ра би ти очи шће на, опра на и дез ин фи ко ва на.

56. Сва ку но во при мље ну жи во ти њу у при хва ти ли шту
мо ра пре гле да ти док тор ве те ри нар ске ме ди ци не, нај ка сни -
је 24 ча са по смје шта њу.

57. Жи во ти ње у при хва ти ли шту мо ра ју би ти тре ти ра не
про тив уну тра шњих и спо ља шњих па ра зи та, а иму но про -
фи лак тич ке и дру ге мје ре мо ра ју би ти спрове де не у скла -
ду са ве те ри нар ским про пи си ма.

58. Осо бље при хва ти ли шта мо ра нај ма ње два пу та
днев но про вје ра ва ти оп ште ста ње жи во ти ња (нпр. жи во ти -
ње не је ду, не де фе ци ра ју, не ури ни ра ју, апа тич не су, агре -
сив не и дру го) и о то ме во ди ти еви ден ци ју у ко ју упи су ју
сво ја за па жа ња и по по тре би оба вје шта ва ју док то ра ве те -
ри нар ске ме ди ци не.

59. Сва ка на ђе на жи во ти ња за ко ју ни је мо гу ће утвр ди -
ти здрав стве ни ста тус с об зи ром на бје сни ло, сма тра се
жи во ти њом не по зна тог здрав стве ног ста ту са с об зи ром на
бје сни ло и мо ра би ти из дво је на, ка ко је од ре ђе но тач ком
54. овог упут ства. 

60. На кон ис те ка пе ри о да спрове де ног у изо ла ци ји са
не га тив ним ре зул та том кли нич ког пре гле да на бје сни ло,
жи во ти ња тре ба би ти вак ци ни са на про тив бје сни ла и мо -
же би ти удо мље на.

61. На ђе не сло бод но жи ве ће мач ке без вла сни ка мо ра ју
би ти при мље не у при хва ти ли ште и мо ра им се оси гу ра ти
по треб на ве те ри нар ско-здрав стве на за шти та, сте ри ли за ци -
ја или ка стра ци ја.

62. На кон опо рав ка и спро ве де них мје ра у скла ду са т.
52, 53, 54, 55, 56, 57. и 58. овог упут ства, мач ке из тач ке 61.
овог упут ства мо гу би ти пу ште не у око ли ну из ко је су узе -
те, ако је око ли на при мје ре на за њи хов по вра так и ако су
вид но озна че не, осим у слу ча ју да се на ђу осо бе ко је ће
пре у зе ти бри гу о њи ма.

63. На ђе ни пси без вла сни ка мо ра ју би ти при мље ни у
при хва ти ли ште и мо ра им се оси гу ра ти по треб на ве те ри -
нар ско-здрав стве на за шти та, сте ри ли за ци ја или ка стра ци ја
и озна ча ва ње, осим у слу ча ју из тач ке 51. овог упут ства и
на кон ис те ка ро ка из чла на 30. став 2. За ко на, у окви ру ко -
јег вла сник жи во ти ње ни је зах ти је вао по врат жи во ти ње.

64. На кон опо рав ка и спрове де них мје ра у скла ду са т.
52, 53, 54, 55, 56, 57. и 58. овог упут ства, пси из тач ке 63.
овог упут ства мо гу би ти пу ште ни у око ли ну из ко је су узе -
ти, ако су вид но озна че ни, осим у слу ча ју да се на ђу осо бе
ко је ће пре у зе ти бри гу о њи ма.

65. Прав на и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју дје лат ност у
при хва ти ли шти ма пре у зи ма ју и жи во ти ње, на осно ву за -
хтје ва ко ји им под не су вла сни ци жи во ти ња, за жи во ти ње
за ко је се не мо гу или не же ле ви ше бри ну ти.
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66. Та ква жи во ти ња мо ра би ти при мље на у при хва ти -
ли ште у ро ку од осам да на од при је ма за хтје ва из тач ке 65.
овог упут ства, осим у слу ча ју не до стат ка про сто ра, ка да је
по треб но по сту пи ти у скла ду с тач ком 51. овог упут ства.

67. Вла сник ко ји је дао жи во ти њу у при хва ти ли ште не -
ма пра во на дру гу жи во ти њу из при хва ти ли шта, осим уко -
ли ко дру га чи је уго во ри с во ди те љем при хва ти ли шта.

68. Прав на и фи зич ка ли ца ко ја узи ма ју жи во ти ње из
обје ка та из тач ке 1. овог упут ства ду жне су при ли ком пре -
у зи ма ња жи во ти ње да ти сво је лич не по дат ке (на зив или
име и пре зи ме, адре са, те ле фон ски број) во ди те љу при хва -
ти ли шта за жи во ти ње и пот пи са ти из ја ву о при хва та њу
жи во ти ње.

69. Вла сник жи во ти ње ко ји жи во ти њу смје шта у при -
хва ти ли ште мо ра, по ред лич них по да та ка, да ти и из ја ву ко -
јом по твр ђу је да је вла сник жи во ти ње и да се од ри че вла -
сни штва над њом, а мо ра и пре да ти сву до ку мен та ци ју о
жи во ти њи и да ти ин фор ма ци је о ње ном ка рак те ру и на ви -
ка ма.

70. Еви ден ци ја о жи во ти ња ма укљу чу је по дат ке о:

- при мље ним жи во ти ња ма (ври је ме при ја ве о про на ла -
ску, ври је ме при је ма жи во ти ње у при хва ти ли ште, вр ста,
пол, те жи на, број иден ти фи ка ци о не озна ке уко ли ко је пас
озна чен, про цје на ста ро сти, ини ци јал но опа жа ње о здрав -
стве ном ста њу, фо то гра фи ја жи во ти ње, мје сто на ко јем је
про на ђе на жи во ти ња), 

- удо мље ним жи во ти ња ма (да тум удо мља ва ња, адре са
и број те ле фо на удо ми те ља), 

- жи во ти ња ма упу ће ним у дру го при хва ти ли ште (да -
тум упу ћи ва ња и адре са при хва ти ли шта у ко је је жи во ти -
ња упу ће на), 

- сте ри ли са ним или ка стри ра ним жи во ти ња ма (да тум
сте ри ли за ци је или ка стра ци је), 

- ми кро чи по ва ним жи во ти ња ма, 

- жи во ти ња ма пу ште ним на мје сто на ла зи шта (ло ка ци -
ја на ко ју је жи во ти ња пу ште на и број ми кро чи па), 

- уги ну лим или еута на зи ра ним жи во ти ња ма (раз лог
уги ну ћа или еута на зи је, да тум еута на зи је, име и пре зи ме,
пот пис и пе чат ве те ри на ра ко ји је из вр шио еута на зи ју) и

- еви ден ци ја о здрав стве ном ста њу жи во ти ња.

71. Евиденцијa ко је се во ди о жи во ти ња ма у при хва ти -
ли шту мо ра се ре дов но об на вља ти.

72. Еви ден ци ја из тач ке 70. овог упут ства мо ра се да ти
на увид, на за хтјев ве те ри нар ске ин спек ци је.

73. Во ди тељ при хва ти ли шта мо же од би ти при јем жи -
во ти ње и упу ти ти вла сни ка са жи во ти њом у ве те ри нар ску
ор га ни за ци ју, уко ли ко при ми је ти јед но од ста ња из чла на
14. став 1. За ко на.

74. За жи во ти њу за ко ју се у то ку бо рав ка у при хва ти -
ли шту из тач ке 1. овог упут ства при ми је ти јед но од ста ња
из чла на 14. ста ва 1. За ко на, док тор ве те ри нар ске ме ди ци -
не је ду жан из вр ши ти еута на зи ју у скла ду са чла ном 15. ст.
1. и 2. За ко на.

75. При хва ти ли ште за жи во ти ње са сто ји се од:

- про сто ри је или про сто ра за при јем (иден ти фи ка ци ју
или еви ден ци ју) жи во ти ња, 

- про сто ри је или про сто ра за чи шће ње, ку па ње и су ше -
ње жи во ти ња, 

- про сто ри је или про сто ра за пре глед жи во ти ња, ко ји
оба вља док тор ве те ри нар ске ме ди ци не, 

- про сто ри је за изо ла ци ју жи во ти ња, одво је но за псе и
мач ке, с од го ва ра ју ћим бро јем ка ве за или бок со ва, ко ја мо -
ра би ти за кљу ча на, 

- одво је не про сто ри је, про сто ра (ка ве зи, бок со ви) за
др жа ње раз ли чи тих вр ста жи во ти ња, пре ма по тре би, 

- скла ди шта, 

- про сто ри је или про сто ра за спре ма ње сред ста ва за чи -
шће ње и дез ин фек ци ју, ко ја мо ра би ти за кљу ча на, 

- про сто ри је за чу ва ње, при пре му и рас по дје лу хра не за
жи во ти ње, чи шће ње и пра ње по су ђа, од но сно по су да за
хра ну и во ду, 

- про сто ри је за хла ђе ње или про сто ра (за мр зи вач) за
од ла га ње ле ши на, за вла сти те по тре бе, 

- про сто ра за сло бод но кре та ње жи во ти ња, 

- про сто ри је за осо бље и

- са ни тар ног чво ра (WC, ку па ти ло).

76. Про стор за смје штај па са у скло ни шту са сто ји се од:

- за тво ре ног ди је ла, при мје ре но за гри ја ног и про вје -
тре ног, за сва ку жи во ти њу по себ но, са ис пу стом нат кри ве -
ним до 1/3 по вр ши не; за тво ре ни дио мо ра би ти ве ли чи не
нај ма ње 2 m2 x 2 m2 x 1, 8 m2, а отво ре ни дио нај ма ње 2 m2

x 2 m2 x 2, 4 m2, 

- отво ре ног ди је ла, по себ но огра ђе ног про сто ра уну тар
кру га при хва ти ли шта, у ко јем не ће би ти мо гућ но сти по -
вре ђи ва жи во ти ња, а у ко јем ће се пси мо ћи сло бод но кре -
та ти при мје ре но сво јим по тре ба ма, 

- ако је у јед ном про сто ру смје ште но ви ше па са, сва ки
пас мо ра у за тво ре ном ди је лу има ти оси гу ра ну по вр ши ну
од нај ма ње 3 m2, а у отво ре ном нај ма ње 4 m2 и

- у бо ра ви шном про сто ру мо ра ју би ти од го ва ра ју ћи
пред ме ти ко ји ма се пас за ни ма, од но сно игра.

77. Про стор за мач ку мо ра би ти ве ли чи не нај ма ње 1 m
x 1 m x 1 m, а ако су мач ке смје ште не груп но, ве ли чи на
про сто ра мо ра би ти нај ма ње 3 m x 4, 5 m x 2 m.

78. У гру пи сми је би ти нај ви ше 15 од ра слих ма ча ка
или 20 мла дун ча ди.

79. У бо ра ви шном про сто ру сва ка мач ка мо ра има ти
од го ва ра ју ће ле жи ште, те про стор за де фе ци ра ње, а на
распо ла га њу им мо ра ју би ти од го ва ра ју ћи пред ме ти ко ји -
ма се за ни ма ју, од но сно игра ју.

80. При хва ти ли шта ко ја оба вља ју сво ју дје лат ност да -
ном сту па ња на сна гу овог упут ства ду жна су да ускла де
сво је по сло ва ње са од ред ба ма овог упут ства у ро ку од
шест мје се ци од да на ње го вог сту па ња на сна гу.

81. Ово упут ство 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: 01-33-835/10
2. фе бру а ра 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 31. став 4. и чла на 46. тач ка и) За ко на
о за шти ти и до бро би ти жи во ти ња (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пи 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 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

У П У Т  С Т В О

О ФОР МИ РА ЊУ И УСЛО ВИ МА КО ЈЕ МО РА ЈУ 
ИС ПУ ЊА ВА ТИ ХИ ГИ ЈЕ НИ ЧАР СКЕ СЛУ ЖБЕ

1. Овим упут ством про пи су ју се усло ви ко је мо ра ју
испу ња ва ти хи ги је ни чар ске слу жбе (у да љем тек сту: објек -
ти) за жи во ти ње у по гле ду смје шта ја, на чи на из град ње,
опре ме, на чи на ра да и ве те ри нар ско-здрав стве ног ре да.

2. У сми слу овог упут ства, под пој мом ве те ри нар ско-
здрав стве ни ред под ра зу ми је ва се оси гу ра ње обје ка та из
тач ке 1. овог упут ства од не кон тро ли са ног ула ска и из ла -
ска љу ди, жи во ти ња и во зи ла, одр жа ва ње ре да и чи сто ће,
оп ти мал них ми кро кли мат ских усло ва свој стве них по је ди -
ној вр сти жи во ти ња у објек ти ма и око њих, оси гу ра ње
здрав стве не ис прав но сти во де и спро во ђе ње де ра ти за ци је
и дез ин сек ци је.

3. Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у
скла ду са од ред ба ма За ко на о за шти ти и до бро би ти жи во -
ти ња (у да љем тек сту: За кон), пре ма спе ци фич ним усло ви -

24 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 23 19.03.2010.


