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Члан 7.

У члану 31. у ставу 4. ријечи: “става 1.” замјењују се 
ријечима: “ст. 1. и 2.”, a послије ријечи: “по кориснику” до-
дају се ријечи: “за намјене из става 1. овог члана и 10.000 
КМ по кориснику за намјене из става 2. овог члана”.

Члан 8.
У члану 40. у ставу 4. у тачки 2) послије ријечи: “Спе-

цификацији број 1” додају се запета и ријечи: “са списком 
корисника и засијаних површина”.

Члан 9.
Послије члана 58. додаје се нови члан 58а, који гласи:

“Члан 58а.
(1) Право на намјенска средства за контролу квалите-

та свјежег сировог млијека остварује се на основу уговора 
између Министарства и пружаоца услуге.

(2) Захтјев за остваривање права на средства из става 
1. овог члана подноси се на Обрасцу 2. из Прилога овог 
правилника, најкасније до 20. у мјесецу за претходни мје-
сец, уз који се прилаже уговор и извјештај о спроведеној 
контроли млијека и броју узорака са структуром трошкова.

(3) Намјенска средства из става 1. овог члана исплаћују 
се на основу рјешења директора Агенције.”.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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На основу члана 51. став 6. Закона о сточарству (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 44/15) и 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, 57/16 и 31/18), министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КВАЛИТЕТУ СВЈЕЖЕГ СИРОВОГ МЛИЈЕКА И 

УСЛОВИМА ЗА РАД ОВЛАШЋЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Члан 1.
У Правилнику о квалитету свјежег сировог млијека и 

условима за рад овлашћене лабораторије (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 81/15) у члану 11. послије 
става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе:

(6) Овлашћеном узимачу код кога се два пута у току 
мјесеца утврдe неправилности у раду или неадекватност 
узорка за испитивање квалитета сировог млијека одузи-
ма се овлашћење за вршење послова узимања узорака и 
упућује се поново на оспособљавање за узимање узорака о 
трошку организатора откупа.

(7) Ако се и након поновног оспособљавања код овла-
шћеног узимача из става 1. овог члана утврди неправилност 
узимања узорака или неадекватност узорка за испитивање 
квалитета сировог млијека, трајно му се одузима овла-
шћење за вршење послова узимања узорака и брише се из 
Регистра оспособљених и овлашћених узимача узорака.”.

Члан 2.
Послије члана 11. додаје се нови члан 11а, који гласи:

“Члан 11а.
(1) Контролни асистент је лице које је запослено у 

Министарству на пословима узимања узорака и контролу 
система узорковања сировог млијека или лице које има 
овлашћење Mинистарства за обављање послова контрол-
ног асистента.

(2) Уз захтјев за издавање овлашћења за обављање по-
слова контролног асистента лице из става 1. овог члана 
прилаже сљедећу документацију:

1) уговор о вршењу послова узимања узорака и контро-
лу система узорковања сировог млијека и

2) копију цертификата издатог од овлашћене лаборато-
рије.

(3) Министар доноси рјешење којим се даје овлашћење 
за узимање узорака и контролу система узорковања сиро-
вог млијека”.

Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
“(1) Узимање узорака овлашћени узимач врши сваки 

мјесец на откупним мјестима за сваког произвођача поједи-
начно, методом случајног избора, и то по:

1) два узорка за утврђивање садржаја млијечне масти,
2) два узорка за утврђивање садржаја протеина,
3) два узорка за утврђивање укупног броја микроорга-

низама,
4) један узорак за утврђивање броја соматских ћелија,
5) два узорка за утврђивање тачке мржњења и
6) један узорак за утврђивање појаве резидуа.
(2) Поред узорака из става 1. овог члана узимање узо-

рака могу вршити и контролни асистенти Министарства у 
поступку контроле рада овлашћених узимача.

(3) Произвођачи млијека могу узимати узорке и вршити 
анализе у сврху самоконтроле у производњи али ти узорци 
се не сматрају узорцима из става 1. овог члана.

(4) Мљекара, односно организатор откупа сировог 
млијека (у даљем тексту: откупљивач) може, приликом от-
купа, испитивати појаву резидуа на мјестима откупа и код 
произвођача.

(5) Ако се испитивањем утврди појава резидуа у сиро-
вом млијеку прије испоруке у мљекару, откупљивач узима 
узорак из свих расхладних уређаја на откупним мјестима 
и фармама гдје је сирово млијеко сабирано, те након тога, 
код свих произвођача који су испоручили сирово млијеко у 
расхладне уређаје у којима је утврђена позитивна реакција 
на резидуе.”.

Члан 4.
У члану 20. у ставу 1. послије ријечи: “о томе” додаје се 

ријеч: “Министарство,”.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Овлашћена лабораторија обавјештава Министар-

ство уколико утврди да је просјечан број соматских ћелија 
у сировом млијеку испод 100.000 по милилитру, односно 
просјечан број микроорганизама испод 50.000 по милили-
тру.”.

Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.

Члан 5.
У члану 30. послије ријечи: “овим правилником” до-

дају се ријечи: “или се утврде неправилности у раду лабо-
раторије приликом испитивања квалитета свјежег сировог 
млијека”.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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Министар просвјете и културе Републике Српске, на 

основу члана 35. став 7, а у вези са чланом 38. став 2. тач-
ка 1. Закона о библиотечко-информационој дјелатности 




