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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2453/16 Предсједница
3. новембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1691
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 16. ст. 1. и 5. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07 и 109/12), и чланом 4. став 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 41/03), Влада Репу-
блике Српске, на 98. сједници, одржаној 3.11.2016. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЕРГЕЛА
“ВУЧИЈАК” ПРЊАВОР

1. Именују се чланови Привременог управног одбора 
Јавне установе Ергела “Вучијак” Прњавор на период до 60 
дана, и то:

1) Јелена Галић,
2) Весна Дулаћ,
3) Дамир Васић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2456/16 Предсједница
3. новембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1692
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 16. ст. 1. и 5. Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и чланом 4. став 2. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим именовањима Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/03), Влада Републике Српске, на 98. сједници, одржаној 
3.11.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

“ДР ВАСО БУТОЗАН” БАЊА ЛУКА

1. Саша Бошковић, др вет. мед., именује се за вршио-
ца дужности члана Управног одбора Јавне установе Вете-
ринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” 
Бања Лука на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-2452/16 Предсједница
3. новембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1693
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 100. сједници, одржа-
ној 17.11.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТАЛНЕ МЈЕШОВИТЕ 

КОМИСИЈЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Дарко Љубоје, в.д. замјеника директора Републичке 
управе цивилне заштите, именује се за члана Сталне мје-
шовите комисије за спровођење задатака утврђених спора-
зумима између Савјета министара БиХ и Владе Републике 
Хрватске, Републике Македоније, Републике Црне Горе, 
Републике Србије и Републике Словеније о сарадњи на за-
штити од природних и цивилизацијских катастрофа из Ре-
публике Српске.

2. Именовани члан Сталне комисије из тачке 1. Рје-
шења дужан је поступати у складу са Кодексом понашања 
именованих представника из Републике Српске у радним 
тијелима за израду закона, других прописа и пројеката на 
нивоу Босне и Херцеговине (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 53/08).

3. Ступањем на снагу овог pјешења престаје да важи 
Рјешење број: 04/1-012-2-1815/16, од 18. августа 2016. го-
дине.

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

Број: 04/1-012-2-2458/16 Предсједница
17. новембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16), Влада Републике Српске, на 98. сједници, одржаној 
3.11.2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЕРГЕЛА “ВУЧИЈАК” ПРЊАВОР

1. Ранко Грубешић разрјешава се дужности вршио-
ца дужности директора Јавне установе Ергела “Вучијак” 
Прњавор због истека времена на који је именован. 

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

Број: 04/1-012-2-2455/16 Предсједница
3. новембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 4. став 2. Закона о министарским, влади-
ним и другим именовањима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 41/03), Влада Репу-
блике Српске, на 98. сједници, одржаној 3.11.2016. годи-
не,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЕРГЕЛА “ВУЧИЈАК” ПРЊАВОР

1. Мирослав Миланковић именује се за вршиоца ду-
жности директора Јавне установе Ергела “Вучијак” Прња-
вор на период до 60 дана. 

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

Број: 04/1-012-2-2454/16 Предсједница
3. новембра 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

1694
На основу члана 10. став 2, члана 13. став 3, члана 19. 

став 4. и члана 20. став 3. Закона о јаким алкохолним пићи-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 81/15) и 
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члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О РЕГИСТРУ ПРОИЗВОЂАЧА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ 

ПИЋА, САДРЖАЈУ ПРОИЗВОЂАЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, 
ОБИЉЕЖАВАЊУ ПОСУДА И ВОЂЕЊУ ПОДРУМСКЕ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин 

вођења Регистра произвођача јаких алкохолних пића (у 
даљем тексту: Регистар), садржај произвођачке специфи-
кације, обиљежавање посуда и начин вођења подрумске 
евиденције.

Члан 2.
Регистар води Министарство пољопривреде, шумар-

ства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) у 
електронској форми.

Члан 3.
(1) Регистар садржи податке о правном лицу, односно 

предузетнику који се бави производњом јаких алкохолних 
пића (у даљем тексту: произвођач), и то: опште податке, по-
датке о условима за производњу и податке о производњи, 
промету и залихама по годинама.

(2) Подаци из става 1. овог члана воде се у Регистру за 
сваког произвођача посебно.

Члан 4.
Општи подаци о произвођачу које садржи Регистар су:
1) регистарски (редни) број уписа у Регистар;
2) назив, сједиште, адреса, матични број, јединствени 

идентификациони број (ЈИБ), број телефона и број факса и 
електронска адреса произвођача;

3) број и датум рјешења о регистрацији код надлежног 
регистарског суда, односно рјешења о регистрацији преду-
зетничке дјелатности;

4) шифра дјелатности;
5) име и презиме, адреса и ЈМБ одговорног лица за за-

ступање;
6) број и датум доношења рјешења о испуњености 

услова за производњу јаких алкохолних пића у погледу 
објеката, просторија, опреме, уређаја и стручног кадра и

7) подаци о географској ознаци (уколико је регистро-
вана), и то:

1. број и датум доношења рјешења о одобравању упо-
требе географске ознаке,

2. назив географске ознаке и
3. категорија и трговачко име јаког алкохолног пића са 

географском ознаком.

Члан 5.
Подаци о условима за производњу које садржи Реги-

стар су:
1) подаци о запосленом стручном лицу одговорном за 

производњу код произвођача (име и презиме, ЈМБ, адреса, 
назив завршене високошколске установе, смјер и стручни, 
академски или научни назив, број телефона, број факса и 
електронска адреса),

2) подаци о објектима и просторијама (мјесто гдје се на-
лазе, укупна површина на којој се обавља производња, тип 
објекта, број и укупна површина објеката, број и намјена 
просторија, услови у објектима и просторијама),

3) подаци о опреми и уређајима и
4) подаци о уведеним стандардима квалитета и серти-

фикатима.

Члан 6.
Подаци о производњи, промету и залихама по годинама 

које садржи Регистар су:
1) подаци о сировинама и дестилатима употријебљеним 

у производњи јаких алкохолних пића, и то:
1. сировине од којих су произведене ракије - врста и 

сорта воћа, односно грожђе према сорти винове лозе, пре-
рађена количина сировине изражена у килограмима (соп-
ствена производња, уговорена производња, купљена и 
укупно прерађена сировина),

2. дестилати од којих су произведена јака алкохолна 
пића - назив дестилата, количина произведеног, купљеног, 
продатог дестилата, садржај алкохола у сваком дестилату, 
прерађена количина дестилата и залихе на крају године, 
при чему се количине изражавају у литрима,

3. сировине од којих су произведена друга алкохолна 
пића - назив сировине (рафинирани етил-алкохол, шећер, 
боје, ароме, мацерати, алкохолати, дестилати, назив сиро-
вине од које је произведен дестилат и друге сировине), ко-
личина произведене и купљене сировине, проценат шећера 
и садржај алкохола у сировинама које их садрже, прерађена 
количина сировина и залихе сировина на крају године, при 
чему се количине, зависно од врсте сировине, изражавају у 
килограмима, литрима или литрима по килограму;

2) подаци о јаким алкохолним пићима - категорија, 
врста, трговачко име, садржај алкохола, као и произведена 
и продата количина и залихе на крају године изражени у 
литрима;

3) подаци о јаким алкохолним пићима са географском 
ознаком (уколико је регистрована) - категорија, врста, на-
зив географске ознаке, трговачко име, садржај алкохола, 
као и произведена и продата количина и залихе на крају 
године изражени у литрима;

4) подаци о јаком алкохолном пићу са ознаком старења 
- назив дестилата, односно јаког алкохолног пића, датум и 
количина стављена на старење, датум и количина пуњења 
јаког алкохолног пића са ознаком старења, садржај алкохо-
ла, продате количине и залихе на крају године, при чему се 
количине изражавају у литрима.

Члан 7.
(1) Произвођач може да има само један регистарски 

број.
(2) Регистарски број који је једном додијељен не може 

се мијењати.
(3) Регистарски број који је додијељен једном произво-

ђачу не може бити додијељен другом произвођачу у случају 
да тај произвођач престане да обавља дјелатност производ-
ње.

Члан 8.
(1) Подаци из чл. 3. и 4. овог правилника уписују се у 

Регистар на основу рјешења о испуњености услова за про-
изводњу јаких алкохолних пића у погледу објеката, про-
сторија, опреме, уређаја и стручног кадра и документације 
неопходне за његово доношење.

(2) Подаци из члана 5. овог правилника уписују се у Ре-
гистар на основу годишњег извештаја о производњи, про-
мету и залихама, који произвођач доставља сваке године до 
25. фебруара за претходну годину и који, у зависности од 
производње тог произвођача, садржи податке прописане 
овим правилником.

(3) Образац годишњег извештаја о производњи, про-
мету и залихама налази се у Прилогу 1 овог правилника и 
чини његов саставни дио.

Члан 9.
(1) Произвођач се брише из Регистра произвођача:
1) ако донесе одлуку о престанку обављања дјелатно-

сти,
2) ако престане да испуњава услове за производњу ја-

ких алкохолних пића и
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3) ако је правоснажном одлуком суда изречена забрана 

обављања дјелатности.
(2) Брисање произвођача из Регистра врши се на основу 

рјешења министра пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде.

Члан 10.
(1) Произвођачка спецификација јаког алкохолног пића 

је документ који садржи:
1) евиденцијски број и датум доношења,
2) датум почетка производње,
3) категорију, односно назив производа и његово трго-

вачко име, уколико га производ има, те серију или лот,
4) врсту и количину сировина, додатака и других мате-

рија које се употребљавају у производњи одређеног јаког 
алкохолног пића,

5) алкохолну јачину по запремини (% vol.),
6) кратак опис технолошког поступка производње јаког 

алкохолног пића,
7) извјештај о лабораторијској анализи извршеној у 

овлашћеној или акредитованој лабораторији и
8) друге податке из декларације јаког алкохолног пића у 

складу са посебним прописом о декларисању хране.
(2) Произвођачку спецификацију треба да потпише и 

овјери одговорно лице произвођача, а за производе из увоза 
обезбјеђује се овјерен превод произвођачке спецификације.

Члан 11.
(1) Произвођач је дужан да обиљежи сваку посуду у 

којој се налази дестилат пољопривредног поријекла и јако 
алкохолно пиће у ринфузном стању према намјени (за про-
изводњу, одлежавање, старење, чување и друго) и да на 
њему назначи алкохолну јачину по запремини.

(2) Произвођач је дужан да посебно обиљежи посуду 
са дестилатом пољопривредног поријекла и јаким алкохол-
ним пићем у ринфузном стању чији квалитет није у складу 
са прописаним квалитетом и да тачно наведе недостатке у 
односу на прописани квалитет.

(3) На посудама у којима се обавља производња, одле-
жавање, старење, чување, дорада или прерада дестилата 
пољопривредног поријекла и јаког алкохолног пића треба 
да буду ознаке:

1) назив производа,
2) назив произвођача,
3) количина производа у посуди,
4) поступак који се спроводи,
5) намјена производа и
6) алкохолна јачина по запремини (% vol.).

Члан 12.
(1) Произвођач је дужан да води подрумску евиденцију 

која садржи податке о производњи, количини и квалитету 
сировина, односно дестилата пољопривредног поријекла и 
јаких алкохолних пића у производњи, као и да чува доку-
ментацију којом се потврђују одређени подаци.

(2) Подрумска евиденција и документација из става 1. 
овог члана чувају се за свако произведено јако алкохолно пиће 
најкраће три године, рачунајући од дана у години у којој је 
продата посљедња количина одређеног јаког алкохолног пића.

(3) Подрумска евиденција води се у писаној или у елек-
тронској форми.

(4) Подрумска евиденција води се одвојено за сваки 
објекат у којем се држе дестилати пољопривредног по-
ријекла и јака алкохолна пића.

(5) Подрумска евиденција води се на Обрасцу подрум-
ске евиденције, који се налази у Прилогу 2 и чини саставни 
дио овог правилника.

(6) Подрумска евиденција се осим на Обрасцу наведе-
ном у ставу 5. овог члана може водити и у облику књиге, 

тако да произвођач сам креира књигу подрумске евиден-
ције која ће садржавати све податке које је потребно водити 
у складу са овим правилником.

(7) Подаци који се уписују у подрумску евиденцију 
воде се одвојено за сваку врсту и категорију производа.

(8) За сваки улаз сировине и излаз производа подрумска 
евиденција садржи сљедеће податке:

1) датум поступка (уласка сировине или изласка про-
извода),

2) стварну количину која је ушла или изашла изражена 
у килограмима или литрима,

3) сировину или производ о којим је ријеч и
4) упућивање на документ који прати или је пратио по-

шиљку о којој је ријеч.
(9) Подрумска евиденција може да садржи и друге по-

датке у складу са посебним прописима који уређују област 
декларисања хране.

(10) Посуде за складиштење производа и њихова запре-
мина уписују се у подрумску евиденцију.

(11) У подрумску евиденцију уписују се сљедећи техно-
лошки поступци:

1) припрема основне сировине,
2) алкохолна ферментација,
3) дестилација,
4) редестилација,
5) одлежавање, дозријевање (старење),
6) мацерација,
7) уједначавање,
8) мијешање,
9) купажирање,
10) финализација (дорада),
11) стабилизација,
12) филтрација,
13) бојење,
14) ароматизовање,
15) заслађивање и
16) пуњење и затварање у јединичну амбалажу.
(12) За сваки технолошки поступак наведен у ставу 11. 

овог члана у подрумској евиденцији морају бити наведени 
ови подаци:

1) врста поступка и датум спровођења поступка,
2) врста и количина коришћених производа или сиро-

вина,
3) количина производа добијена након завршеног по-

ступка,
4) опис производа прије и након завршеног поступка,
5) ознаке на посудама у којима су били производи упи-

сани у подрумску евиденцију прије поступка и у којима су 
након поступка и

6) у случају пуњења у јединичну амбалажу, број на-
пуњених јединица и њихова запремина.

(13) Власник подрумске евиденције мора водити поје-
диначне евиденције улазних и излазних количина свих про-
извода, сировина, као и других дозвољених средстава који 
се користе у процесу производње, односно технолошким 
поступцима наведеним у ставу 11. овог члана.

(14) Појединачне подрумске евиденције из става 13. 
овог члана приказују се одвојено за сваки производ, си-
ровину, као и друга дозвољена средстава која се користе у 
процесу производње:

1) при улазу (у случају набавки), укључујући сљедеће 
податке:

1. име или назив произвођача и адресу дистрибутера,
2. количину производа, сировина, као и других дозво-

љених средстава који се користе у процесу производње и
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ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О ПРОИЗВОДЊИ, ПРОМЕТУ И ЗАЛИХАМА
Произвођач___________________________________________________________________
Адреса________________________________________________________________________
Мјесто, датум __________________________________________________________________

Подаци о сировинама и 
дестилатима

Подаци о сировинама за про-
изводњу ракије

Врста и сорта воћа/грожђа
Прерађена количина (kg)
Произведена количина (kg)
Откупљена количина (kg)

Подаци о сировинама од којих су 
произведена друга јака алкохолна 
пића (рафинирани етил-алкохол, 

шећер, боје, ароме, мацерати, алко-
холати, дестилати, назив сировине 
од које је произведен дестилат и 

друго)

Назив сировине
Количина произведене сировине 

(kg или l)
Количина купљене сировине (kg 

или l)
Количина прерађене сировине (kg 

или l)
Проценат шећера и садржај алкохо-
ла у сировинама које их садрже (% 

и % vol.)
Залихе сировина на крају године 

(kg или l)

Подаци о дестилатима од којих 
су произведена јака алкохолна 

пића

Назив дестилата
Количина произведеног дестилата 

(l)
Количина купљеног дестилата (l)
Количина продатог дестилата (l)
Количина прерађеног дестилата (l)
Садржај алкохола у сваком дестила-

ту (% vol.)
Залихе дестилата на крају године (l)

Подаци о количини преврелог 
кљука и дестилатима пољопри-
вредног поријекла када се врши 

услужна дестилација

Количина преврелог кљука (kg)
Количина дестилата пољопривред-

ног поријекла (l)
Име или назив, адреса и сједиште 
субјекта за који се врши услужна 

дестилација

Подаци о произведеном 
јаком алкохолном пићу

Категорија
Врста

Трговачко име
Садржај алкохола (% vol.)
Произведена количина (l)
Продата количина (l)

Залихе на крају године (l)

Подаци о произведеном јаком 
алкохолном пићу са географ-
ском ознаком (уколико је реги-

стрована)

Категорија
Врста

Назив географске ознаке
Трговачко име

Садржај алкохола (% vol.)
Произведена количина (l)
Продата количина (l)

Залихе на крају године (l)

Подаци о јаком алкохолном 
пићу са ознаком старења

Назив дестилата / јаког алкохолног пића
Датум и количина стављена на старење

Датум и количина пуњења
Садржај алкохола (% vol.)
Продата количина (l)

Залихе на крају године (l)

________________________
Потпис и печат произвођача

3. датум улаза;

2) при излазу, укључујући сљедеће податке:

1. количину производа, односно дестилата,

2. врсту амбалаже и њену запремину,

3. садржај алкохола у производу, односно дестилату,

4. датум излаза производа, односно дестилата и

5. име или назив привредног субјекта и адресу примао-
ца пошиљке.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.6-052-8395/16
29. новембра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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ОБРАЗАЦ ПОДРУМСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Произвођач___________________________________________________________________
Адреса________________________________________________________________________
Мјесто, датум__________________________________________________________________
Табела 1.

Евиденција улаза сировина/дестилата

Сировина/дестилат
Количина (kg или l)

Датум улаза
Садржај алкохола у дестилату 

(% vol.)
Садржај шећера у сировини (%)
Број, назив и датум документа о 

куповини
Име или назив произвођача

Напомена

Евиденција улаза других дозвољених 
средстава која се користе у процесу 

производње

Назив
Количина (kg или l)

Датум улаза
Број, назив и датум документа о 

куповини
Име или назив произвођача и 

адреса дистрибутера
Напомена

Табела 2.

Подаци о спроведеним технолошким поступцима

Ред-
ни 
број

Врста поступка и 
датум спровођења

Врста и количина 
коришћених про-

извода или сировина 
за сваки технолошки 
поступак (kg или l)

Количина про-
извода добијена 
након завршеног 
поступка (kg 

или l)

Опис производа прије 
и након завршеног по-

ступка

Ознаке на посудама 
у којима су били 
производи прије и 
након завршеног 

поступка

Напомена

...

Табела 3.

Број напуњених амбалажних јединица и 
њихова запремина (l)

Евиденција излаза производа/дестилата

Назив производа/дестилата
Количина (l)
Датум излаза

Врста амбалаже и њена запремина (l)
Садржај алкохола (% vol.)

Име или назив, адреса и сједиште 
купца

Напомена

_____________________
Потпис одговорног лица

1695
На основу члана 40. став 4. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Oдбрамбе-
но-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 
24/12), а по претходно прибављеном мишљењу министра 
здравља и социјалне заштите, министар рада и борачко-ин-
валидске заштите  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ 

ПРОЦЕНТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА

Члан 1.
У Правилнику о утврђивању процента војног инвали-

дитета (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 100/12, 
116/12 и 32/14) члан 10. мијења се и гласи:

“(1) При утврђивању процента војног инвалидитета по-
водом погоршане болести и болести непознате или мулти-

факторијалне етиологије узима се одговарајући проценат од 
цјелокупног оштећења организма, односно удио војног инва-
лидитета у укупном оштећењу организма, с обзиром на при-
роду болести, њен развитак, трајање и тежину ратних напора, 
године старости за вријеме војног ангажовања и друге околно-
сти које су у појединим случајевима могле утицати на болест.

(2) У болести чија је етиологија непозната или још са 
сигурношћу није утврђена, односно која је условљена ен-
догеном или другом урођеном или стеченом склоношћу 
(болести непознате или мултифакторијалне етиологије) 
спадају: ендогене психозе, неурозе, посттрауматски стре-
сни поремећај, епилепсије (изузев трауматске епилеп-
сије), амиотрофична нервна обољења и мишићне дистро-
фије, мултипла склероза, дископатије и дегенеративна 
обољења кичменог стуба, дијабетес, есенцијалне хипер-
тензије, урођене срчане мане, улкусна болест, реуматоид-
ни артритис, алергијска обољења, псоријаза, малигна 
обољења, психопатије, литијазе, полицистична обољења, 
као и сва друга обољења мултифакторијалне и непознате 
етиологије.

(3) Удио војног инвалидитета у укупном оштећењу ор-
ганизма, у смислу става 1. овог члана, утврђује се у процен-
ту на начин приказан у табели Прилога 2. овог правилника, 
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