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Владе Републике Српске су превођење запослених у Секто-
ру за деминирање у стални радни однос од 1. јануара 2008. 
године и побољшање статуса запослених, укључујући и бе-
нефицирани радни стаж.

Спровођење активности у реализацији Плана деми-
нирања и даље ће се одвијати у складу са међународним 
стандардима, Стандардом Босне и Херцеговине, Законом 
о деминирању Босне и Херцеговине, Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама и Стандардним опера-
тивним процедурама Републичке управе цивилне заштите 
Републике Српске.

Имплементација Плана деминирања

а. У свом дугорочном опредјељењу Управа планира
задржати постојећу структуру Сектора за деминирање, 
минимално до 2025. године. Наиме, новоусвојеном Стра-
тегијом противминског дјеловања у БиХ предвиђено је
да се до краја 2025. године ријеши већина проблема опа-
сности од мина у БиХ и Републици Српској, уз посте-
пено додатно оспособљавање персоналних деминерских
капацитета за спровођење других мјера заштите и спаса-
вања, као и попуну упражњених радних мјеста у Сектору 
за деминирање са кандидатима који, поред оспособље-
ности за противминске акције, имају додатне вјештине
и знања од користи за спровођење других мјера заштите 
и спасавања.

б. Пријеко је потребно у наредном периоду набавити 
нову и зановити дотрајалу деминерску опрему и теренска
моторна возила. Такође, потребно је извршити набавку 
нових машина за деминирање (мањих габарита, са даљин-
ским управљањем), чиме би се рад деминера на терену учи-
нио безбједнијим и ефикаснијим.

в. Ангажовањем Машинског тима, тимова за при-
купљање, уклањање и уништавање ЕСЗР-а код општина и 
других субјеката обезбиједити додатна средства за покри-
вање дијела трошкова.

г. Имајући у виду економску ситуацију Републике Срп-
ске, неопходно је радити на изналажењу донација и других
извора финансирања.

II
О извршењу овог плана стараће се Управа.

III
План деминирања за 2019. годину - Фаза XXI објавиће 

се у �Службеном гласнику Републике Српске�.

Број: 04/1-012-2-830/19 Предсједник 
21. марта 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

539
На основу члана 31. став 2. Закона о ветеринарству у

Републици Српској (�Службени гласник Републике Срп-
ске�, број 75/17) и члана 43. став 1. Закона о Влади Репу-
блике Српске (�Службени гласник Републике Српске�, број
118/08), Влада Републике Српске, на 13. сједници, одржа-
ној 21.3.2019. године,  д о н о с и

ПРОГ РАМ
МЈЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2019. ГОДИНИ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет
Члан 1.

Овим програмом утврђују се мјере за спречавање, 
откривање, контролу и сузбијање заразних и паразитских
болести животиња у Републици Српској.

Циљ
Члан 2.

Циљ овог програма је рано откривање, спречавање 
појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање за-
разних болести и обезбјеђивање система обиљежавања, ре-
гистрације и сљедивости животиња да би се обезбиједила 
заштита људи од заразних болести које се могу пренијети 
са животиња на људе.

ГЛАВА II
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ГОВЕДА

Бедреница
Члан 3.

Говеда у бедреничним дистриктима вакцинишу се 
против бедренице до 30. марта, а најкасније 15 дана прије 
пуштања на испашу.

Бруцелоза
Члан 4.

Најмање једном годишње испитује се на бруцелозу крв 
свих говеда старијих од годину дана која се у том тренутку 
налазе на имању, с тим да период од претходног испитива-
ња не смије бити краћи од три мјесеца ни дужи од годину 
дана.

Говеђа спонгиформна енцефалопатија (ГСЕ)
Члан 5.

Годишњи програм праћења говеђе спонгиформне ен-
цефалопатије (ГСЕ) заснива се на активном и пасивном 
надзору, који укључује поступак скрининга и при томе се 
користе брзи тестови за откривање ГСЕ  код сљедећих суб-
популација:

1) говеда старија од 30 мјесеци намијењена за клање за 
људску исхрану,

2) говеда старија од 24 мјесеца упућена на принудно 
клање или животиње које су показивале симптоме поре-
мећаја централног нервног система и поремећаје у пона-
шању,

3) говеда старија од 24 мјесеца која нису заклана за 
људску исхрану, која су угинула или усмрћена на газдин-
ству, током превоза или у кланици.

Туберкулоза (TBC)
Члан 6.

(1) Најмање једном годишње, на подручју цијеле Репу-
блике Српске, обавезна је општа туберкулинизација говеда 
старијих од шест седмица која се у тренутку спровођења 
мјере налазе на имању, с тим да се тестирање спроводи у 
размаку не краћем од три мјесеца и не дужем од годину 
дана од претходног тестирања.

(2) Ветеринарски инспектори и овлашћени ветеринари 
у кланицама воде посебну евиденцију о сваком утврђеном 
случају туберкулозе говеда (TBC), а о налазу обавјештавају 
ветеринарског инспектора који је надлежан у мјесту по-
ријекла туберкулозне животиње.

(3) Aко се на имању држе и друге животињске врсте 
пријемчиве на туберкулозу, неопходно је и њих испитати 
на туберкулозу.

Ензоотска леукоза говеда
Члан 7.

(1) Ради контроле ензоотске леукозе говеда, све живо-
тиње старије од 24 мјесеца које се у тренутку спровођења 
мјере налазе на имању тестирају се најмање једном го-
дишње у стадима која немају статус службено слободних 
стада од те болести, односно сваке три године у случају да 
је стадо службено слободно од леукозе.

(2) Проглашавање стада слободних од ензоотске леуко-
зе говеда врши Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство) на основу 
резултата до тада спроведених мјера ако су испуњени сље-
дећи услови:
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1) да нема доказа, клиничког или у виду резултата ла-
бораторијског тестирања, о присуству ензоотске леукозе 
говеда у стаду и да ни један такав случај није потврђен у 
протекле двије године и

2) да су све тестиране животиње у протеклих годину 
дана дале негативну реакцију на два извршена тестирања, 
спроведена у размаку који није краћи од четири мјесеца.

(3) Статус слободног стада од ензоотске леукозе говеда 
задржава се ако су:

1) испуњени услови наведени у ставу 2. овог члана,
2) све животиње које се уводе у стадо поријекла из ста-

да са истим статусом,
3) животиње старије од 24 мјесеца дале негативну реак-

цију при лабораторијском тестирању.

Листериоза
Члан 8.

(1) Код сваког побачаја говеда побачени фетус и плодо-
ви овојнице достављају се у лабораторију ради претраге на 
листериозу.

(2) На листериозу се испитује мозак говеда која по-
казују клиничке знакове поремећаја централног нервног 
система и поремећаја у понашању.

Болест плавог језика
Члан 9.

(1) Ветеринарске организације спроводе обавезан кли-
нички надзор над појавом знакова болести плавог језика 
код говеда свих категорија.

(2) У случају утврђивања сумње на присуство болести 
плавог језика или потврде болести, без одгађања се спрово-
де мјере прописане посебним прописима којим се уређује 
област болести плавог језика.

Болест квргаве коже говеда
Члан 10.

(1) Ветеринарске организације спроводе обавезан кли-
нички надзор над појавом знакова болести квргаве коже код 
говеда свих категорија.

(2) У случају утврђивања сумње на присуство болести 
квргаве коже или потврде болести, без одгађања се спро-
воде све мјере прописане посебним прописима којим се 
уређује област болести квргаве коже говеда.

Слинавка и шап
Члан 11.

(1) У случају диференцијално дијагностички поставље-
не сумње на присуство болести слинавке и шапа, спроводи 
се клинички надзор свих говеда на имању.

(2) Ако се клиничким прегледом утврде знакови карак-
теристични за болест, без одгађања се спроводе све мјере у 
складу са прописима којим се уређује област болести сли-
навке и шапа.

Q-groznica
Члан 12.

(1) Код сваке појаве оболијевања људи од Q-groznice 
обавезно је спровођење дијагностике код свих животиња 
пријемчивих на Q-groznicu на угроженој фарми.

(2) Код сваког побачаја крава спроводи се лаборато-
ријска претрага на Q-groznicu.

ГЛАВА III
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ОВАЦА И КОЗА

Бедреница
Члан 13.

(1) Прије испуштања на испашу све овце и козе у бе-
дреничним дистриктима вакцинишу се против бедренице.

(2) Овце и козе је дозвољено напасати у бедреничним 
дистриктима само ако су вакцинисане против бедренице и 
ако је од вакцинације прошло више од 15 дана.

Болест плавог језика
Члан 14.

(1) Све ветеринарске организације спроводе обавезан 
клинички надзор над појавом знакова болести плавог јези-
ка код оваца и коза.

(2) У случају утврђивања сумње на присуство болести 
плавог језика или потврде болести, без одгађања се спрово-
де мјере у складу са посебним прописима којим се уређује 
област болести плавог језика.

Бруцелоза
Члан 15.

(1) Овце и козе, осим јагњади и јаради намијењених 
клању до шест мјесеци старости, вакцинишу се REV1 
OCUREV вакцином у складу са упутством произвођача 
и означавају се у складу са прописима којим се уређује 
област болести бруцелозе, а то подразумијева:

1) да се вакцинација оваца и коза врши при старости од 
три мјесеца до шест мјесеци, а у случају да власник посје-
дује животиње старије од шест мјесеци - вакцинација се 
врши након спроведеног серолошког испитивања и утврђе-
ног негативног резултата на бруцелозу,

2) вакцинацију обављају ветеринарске организације 
током цијеле године, а дужне су да до 28. фебруара сачи-
не и доставе Министарству план вакцинације за текућу 
годину,

3) промет оваца и коза допушта се под ветеринарским 
надзором, а у промет се могу ставити само на бруцелозу 
имуне овце и козе, односно оне које су вакцинисане нај-
мање четири седмице прије стављања у промет, са изузет-
ком невакцинисане јагњади и јаради која су намијењена 
клању када се отпремају на кланицу, под условом да су све 
животиње означене ушним маркицама са бројчаном озна-
ком и заштићеним угравираним текстом: �ВЕТЕРИНАР-
СКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ�,

4) дистрибуцију и регистровање издатих ушних мар-
кица обавља ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске 
�Др Васо Бутозан� Бања Лука.

(2) Прописану документацију за наплату извршене вак-
цинације и извјештај о броју вакцинисаних грла, промету 
оваца и коза и свим примијећеним недостацима у спро-
вођењу мјера вакцинације ветеринарска организација до-
ставља Министарству једном мјесечно.

(3) У случају утврђивања сумње или појаве бруцелозе, 
спроводе се мјере сузбијања и искорјењивања болести про-
писане посебним прописима којим се уређује област боле-
сти бруцелозе.

Скрепи
Члан 16.

На скрепи се прегледају све овце и козе у складу са про-
писима којим се уређује област болести скрепи и све оне 
које показују симптоме нервних поремећаја.

Листериоза
Члан 17.

(1) Код сваког побачаја оваца и коза побачени фетус и 
плодови овојнице достављају се у лабораторију и спроводи 
се анализа на листериозу.

(2) На листериозу се испитује мозак оваца и коза које 
показују клиничке знакове поремећаја централног нервног 
система и поремећаја у понашању.

Q-groznica
Члан 18.

(1) Код сваке појаве оболијевања људи од Q-groznice 
обавезно је спровођење дијагностике код свих животиња 
пријемчивих на Q-groznicu на угроженој фарми.

(2) Код сваког побачаја оваца и коза спроводи се лабо-
раторијска анализа на Q-groznicu.

(3) Није дозвољено држање оваца и коза у двориштима 
фарми музних крава.
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Слинавка и шап
Члан 19.

(1) У случају диференцијално дијагностички поставље-
не сумње на присуство болести слинавке и шапа, спроводи 
се клинички надзор свих оваца и коза на имању.

(2) Ако се клиничким прегледом утврде знакови карак-
теристични за болести слинавке и шапа, без одгађања се
спроводе све мјере у складу са прописима којим се уређују
болести слинавке и шапа.

Друге болести оваца и коза
Члан 20.

Приликом спровођења вакцинације оваца и коза против 
бруцелозе врши се клинички преглед животиња на при-
суство куге малих преживара (Pestis ovina et caprina Peste 
des petits ruminants).

ГЛАВА IV
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД СВИЊА

Бруцелоза
Члан 21.

У случају диференцијално дијагностички постављене 
сумње на присуство бруцелозе код свиња, клиничко, бакте-
риолошко и, ако је потребно, серолошко испитивање спро-
води се под службеним надзором.

Класична куга свиња (ККС)
Члан 22.

Све свиње у породичним имањима или фармама вак-
цинишу се против класичне куге свиња (ККС) вакцином 
припремљеном од атенуираног вируса (К-сој), притом се 
назимице и крмаче вакцинишу прије сваког припуста, не-
расти два пута годишње, а подмладак  у периоду од 45 до
60 дана старости:

1) вакцинација се обавља током цијеле године, а вете-
ринарске организације дужне су да направе план вакцина-
ције током године да би се испоштовао захтјев фармера и
смањили трошкови спровођења ове мјере,

2) у промет се могу ставити само имуне свиње, односно
свиње које су вакцинисане најмање седам дана прије ста-
вљања у промет,

3) промет свиња допушта се на сточним пијацама, сај-
мовима, догонима и другим мјестима која су под ветери-
нарским надзором,

4) промет свиња, односно свако напуштање сталног 
мјеста боравка свиња може се вршити након спроведене
вакцинације, под условом да су свиње означене ушним
маркицама са заштићеним угравираним текстом: �ВЕТЕ-
РИНАРСКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ�,

5) ловачка друштва дужна су да обезбиједе доставља-
ње узорака крви, сљезине и бубрега сваке уловљене или
нађене дивље свиње до референтних ветеринарских лабо-
раторија за класичну кугу свиња у Републици Српској које
имају акредитоване методе,

6) дистрибуцију и регистровање издатих ушних мар-
кица обавља ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске
�Др Васо Бутозан� Бања Лука,

7) узгој свиња са заокруженим производним циклусом
обавља се у складу са програмом на основу кога се поједи-
ни узгоји изузимају од обавезне вакцинације ако су испу-
њени сви неопходни услови.

Афричка куга свиња (АКС)
Члан 23.

Ради раног откривања афричке куге свиња (АКС) код 
домаћих свиња, сви узорци поријеклом од домаћих свиња 
који су достављени на лабораторијску анализу због сумње 
на ККС испитују се и на АКС.

Слинавка и шап
Члан 24.

(1) У случају диференцијално дијагностички поставље-
не сумње на присуство болести слинавке и шапа спроводи
се клинички надзор код свиња на имању.

(2) Ако се клиничким прегледом утврде знакови карак-
теристични за болест, без одгађања се спроводе све мјере 
у складу са прописима којим се уређују болести слинавке 
и шапа.

Туберкулоза
Члан 25.

(1) Једном годишње све расплодне свиње у узгојима 
бројнијим од 15 крмача, назимица и нераста испитују се на 
туберкулозу.

(2) За обнову узгоја није дозвољено користити свиње 
које претходно нису подвргнуте туберкулинизацији.

(3) Ветеринарски инспектори и овлашћени ветеринари 
у кланицама воде посебну евиденцију о сваком утврђеном 
случају туберкулозе свиња, те о налазу обавјештавају на-
длежног ветеринарског инспектора у мјесту поријекла ту-
беркулозне животиње.

Трихинелоза
Члан 26.

У свим случајевима клања свиња ради употребе меса за 
људску исхрану врши се преглед меса на ларве трихинеле у 
складу са прописима којим се уређује болест трихинелозе.

Аујецкијева болест свиња
Члан 27.

(1) Ради раног откривања Аујецкијеве болести свиња, 
сваки побачај или појава клиничких знакова који упућују 
на сумњу пријављују се ветеринару, који је дужан да узме 
и достави узорке у референтну ветеринарску лабораторију 
на анализу.

(2) Крв невакцинисаних нераста испитује се на Аујец-
кијеву болест прије увођења у узгој, а обавезно прије по-
четка коришћења за вјештачко осјемењавање или природни 
припуст.

(3) У регистроване или одобрене центре за сакупљање 
сјемена могу се уводити само нерасти претходно сероло-
шки претражени са негативним резултатом на све антигене 
вируса Аујецкијеве болести свиња код вакцинисаних не-
раста.

Везикуларна болест свиња (ВБС)
Члан 28.

У случају сумње на везикуларну болест свиња (ВБС), 
ради се дијагностика на ВБС и диференцијална дијагности-
ка на болести слинавке и шапа и без одгађања се поступа у 
складу са прописима којим се уређује болест ВБС.

ГЛАВА V
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД КОЊА

Инфективна анемија копитара (ИАК)
Члан 29.

(1) Серолошка претрага узорака крви копитара обавља 
се:

1) два пута годишње (јануар и јун) код правних лица 
која користе копитаре за производњу биолошких препарата 
(вакцина и серума) и сјемена за вјештачко осјемењавање,

2) једном годишње код свих копитара у ергелама, спорт-
ским друштвима и на шумским радилиштима,

3) када се набављено грло уводи у узгој у складу са т. 
1) и 2) овог става,

4) код пастува прије лиценцирања,
5) када се копитари доводе на изложбе, смотре, спорт-

ска такмичења и опасивања у ергеле,
6) када се копитари стављају у промет,
7) налаз о негативној серолошкој претрази у случаје-

вима из т. 3), 4), 5) и 6) овог става не може бити старији од 
30 дана.

(2) Дијагностичко испитивање свих врста копита-
ра у општинама и градовима које су имале позитив-
не случајеве инфективне анемије копитара (ИАК) у 
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посљедњих пет година обавља се најкасније до 30. де-
цембра 2019. године.

(3) Све врсте копитара старије од два мјесеца обиље-
жавају се микрочиповима и региструју се у бази подата-
ка, коју за Министарство води ЈУ Ветеринарски институт 
Републике Српске �Др Васо Бутозан� Бања Лука.

(4) Свака промјена власништва над копитарима обаве-
зно се одмах пријављује ветеринару, који у року од 15 дана 
обавјештава ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске 
�Др Васо Бутозан� Бања Лука ради ажурирања базе пода-
така.

Грозница западног Нила
Члан 30.

(1) Ради утврђивања присуства болести грознице запад-
ног Нила врши се и серолошка претрага 20% популације 
копитара прегледаних на ИАК, односно претрага свих коња 
који показују знакове енцефалитиса.

(2) Угинули коњи испитују се на присуство вируса гро-
знице западног Нила.

Трихинелоза
Члан 31.

У свим случајевима клања коња ради употребе меса за 
људску исхрану врши се преглед меса у складу са прописи-
ма којим се уређује болест трихинелоза.

Друге заразне болести коња
Члан 32.

У току спровођења мјера контроле ИАК спроводи се 
клинички преглед копитара на сљедеће заразне болести: 
афричка болест коња (коњска куга), венецуелански енце-
фалитис коња, сакагија, дурина и лептоспироза.

ГЛАВА VI
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ЖИВИНЕ

Атипична куга живине - њукаслска болест
Члан 33.

(1) Сва екстензивно држана живина вакцинише се про-
тив атипичне куге живине два пута годишње вакцинама 
произведеним из лентогених сојева вируса.

(2) Вакцинација се спроводи између 15. априла и 30. 
маја први пут, те између 15. октобра и 30. новембра други 
пут, а код приновљене живине између наведених периода.

(3) Живина и дивље птице на фармама и свим облици-
ма интензивне производње вакцинишу се против атипичне 
куге живине тако да буду у стању сталног имунитета.

(4) Ниво имунитета живине процјењује се серолошком 
претрагом која је саставни дио имунопрофилактичког по-
ступка.

(5) Имунитет се контролише:
1) у екстензивним узгојима живине узимањем пет узо-

рака крви на 1.000 комада вакцинисане живине једном го-
дишње три до четири седмице након спроведене вакцина-
ције,

2) у интензивним узгојима претрагом 20 узорака крви 
по јату најмање једном годишње три до четири седмице на-
кон спроведене вакцинације.

(6) Ако се приликом спровођења мјера утврде знакови 
карактеристични за болест, без одгађања се спроводе мјере 
у складу са прописима којим се уређује болест атипичне 
куге живине.

Инфлуенца птица
Члан 34.

(1) Приликом спровођења контроле имунитета на ати-
пичну кугу живине на истим узорцима крви спроводи се 
и претрага на присуство антитијела за инфлуенцу птица.

(2) Узимање узорака код екстензивно држане живине 
спроводи се у складу са Програмом контроле и надзора ин-
флуенце птица.

(3) Ако се приликом спровођења мјера утврде знакови 
карактеристични за болест, без одгађања се спроводе све 
мјере у складу са прописима којим се уређује болест ин-
флуенца птица.

Тифус живине, пулуроза и остале салмонелозне инфекције
Члан 35.

(1) Мјере за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорјењивање салмонелозних ин-
фекција релевантним серотиповима салмонела од интереса 
за јавно здравље спроводе се у складу са Правилником о 
контроли салмонелозе код одраслих расплодних јата (ра-
сплодна јата у производњи) врсте Gallus gallus у Републи-
ци Српској, Правилником о контроли салмонелoзе у јати-
ма кока носиља и производњи конзумних јаја врсте Gallus 
gallus у Републици Српској и Правилником о контроли сал-
монелозе у јатима пилића врсте Gallus gallus узгајаних за 
производњу меса (товних бројлера) у Републици Српској.

(2) У случају откривања Salmonella gallinarum и 
pullorum, ветеринарски инспектор одређује мјере у складу 
са прописима којим се уређују болести тифус и пулуроза 
живине.

Хламидиоза птица
Члан 36.

Украсне птице, собне птице и голубови у организованој 
производњи или намијењени за расплод држе се за продају 
или изложбу само ако су слободни од хламидиозе.

ГЛАВА VII
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА ПЧЕЛЕ И РИБЕ

Америчка куга пчелињег легла
Члан 37.

(1) На свим пчелињацима спроводе се превентивне 
дијагностичке мјере прописане посебним прописима којим 
се уређује област болести америчке куге пчелињег легла за 
заштиту здравља пчелињих заједница од болести америчке 
куге пчелињег легла.

(2) Узгој пчелињих матица за продају дозвољен је само 
на пчелињацима који су под ветеринарско-здравственим 
надзором и слободни од америчке куге пчелињег легла.

(3) На свим пчелињацима током прољећа (март/април) 
спроводи се клинички преглед пчелињих заједница и врши 
дијагностичко узорковање ради испитивања на америчку 
кугу пчелињег легла:

1) у пчелињацима са једном до десет пчелињих заједни-
ца контролишу се све заједнице,

2) у пчелињацима са 11 до 20 пчелињих заједница кон-
тролише се 50% заједница,

3) у пчелињацима са 21 до 50 пчелињих заједница кон-
тролише се 33% заједница,

4) у пчелињацима са више од 51 пчелињом заједницом 
контролише се 20% пчелињих заједница.

(4) На свим пчелињацима у којим је у претходној го-
дини утврђена америчка куга пчелињег легла клиничким 
прегледом и дијагностичким узорковањем обухватају се 
све пчелиње заједнице.

(5) У случају сумње на америчку кугу пчелињег легла, 
ветеринар који спроводи клинички преглед обавезно узима 
узорак и доставља га на лабораторијску анализу у овлашће-
ну ветеринарску лабораторију.

(6) Као узорак узима се дио пчелињег легла, посебно из 
сваке поједине сумњиве пчелиње заједнице, и то комад саћа 
са поклопљеним леглом, најмање величине 10 cm ∙ 10 cm, 
на ком су знаци болести видљиви.

(7) Ако у периоду претраге и сумње на америчку кугу 
пчелињег легла у пчелињој заједници нема легла, могуће 
је као узорак доставити живе или угинуле пчеле (узорак од 
стотињак пчела), мед или мед из медишта у плодишту, дио 
старог дијела легла/саћа које може бити празно или збир-
ни узорак меда из сезоне врцања (око 10 g) да би се на тај 
начин утврдило присуство спора америчке куге пчелињег 
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легла, испољене у клиничкој или супклиничкој форми на
пчелињаку или појединачној пчелињој заједници.

(8) У промет се стављају само здраве пчелиње заједни-
це, односно оне на којим су спроведене дијагностичке пре-
вентивне мјере у складу са овим програмом.

Болести риба
Члан 38.

(1) На свим узгајалиштима риба за које брину спортска
риболовачка друштва обавља се клинички преглед, узимају
узорци за лабораторијске претраге и обавља њихов преглед.

(2) На свим салмонидним рибњацима у току године спро-
води се клиничка и лабораторијска претрага ради искључива-
ња присуства узрочника вирусних болести риба у складу са 
прописима којим се уређује област вирусних болести риба.

(3) Лабораторијско испитивање на присуство вируса
спроводи се методом изолације вируса на култури ћелија.

(4) У случају појаве масовних угинућа и других промјена 
на салмонидним рибњацима, а за које је утврђено да нису 
узроковане болестима из става 2. овог члана, раде се додатна
истраживања на друге болести од којих наведене врсте риба
могу обољети, а код појаве цитопатогеног ефекта (ЦПЕ) на
култури ћелија приликом обављања претрага на вирусну
хеморагичну септикемију (ВХС) и заразну хематопоетичну
некрозу (IHN), за који се утврди да није посљедица тих виру-
сних болести, обавља се даље вирусолошко испитивање на
присуство осталих вирусних болести риба.

(5) На свим ципринидним рибњацима у вријеме
мријештења обавља се преглед матичног јата шаранских
врста риба на присуство узрочника прољетне виремије ша-
рана, а приликом вирусолошке претраге од матица се узима
оваријална течност при крају истискивања (збирни узорци 
од по пет матица у једну епрувету).

(6) У прољеће при температури воде мањој од 20 °C 
и у јесен при температури воде мањој од 18 °C обавља
се клинички преглед шаранског млађа (једногодишњи и
двогодишњи) и доставља материјал од 150 примјерака за 
вирусолошке претраге на присуство узрочника прољетне 
виремије шарана.

(7) У случају појаве масовних угинућа и других промје-
на на ципринидним рибњацима за које је утврђено да нису 
узроковане болестима из става 5. овога члана, врше се 
додатна истраживања на друге болести од којих наведене
врсте риба могу обољети, укључујући и херпес вирус.

ГЛАВА VIII
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ

Бјеснило
Члан 39.

(1) Пси старији од три мјесеца вакцинишу се против 
бјеснила.

(2) Пас који током године достигне старост од три мје-
сеца вакцинише се у року од 14 дана, а пас који је наба-
вљен, а није вакцинисан, у року од 14 дана од дана набавке.

(3) Вакцинација против бјеснила врши се и код мачака
и других домаћих животиња ако се налазе у подручју које 
је заражено бјеснилом.

(4) За вакцинацију се може користити само инактивиса-
на регистрована вакцина са ћелијских култура или ембри-
онираних јаја, припремљена од високоимуногених сојева
вируса бјеснила.

(5) Власници животиња које се држе на паши дужни су 
да онемогуће контакт дивљих и домаћих животиња.

(6) У случају потребе, Министарство може наредити 
вакцинацију и других животиња против бјеснила у поједи-
ним подручјима.

Лајшманиоза
Члан 40.

На подручјима на којим је у претходној години потврђе-
но присуство узрочника лајшманиозе на лајшманиозу се
претражују сви:

1) ловачки пси,
2) радни пси,
3) пси који бораве на отвореном.

Ехинококоза
Члан 41.

(1) Прије вакцинације паса против бјеснила спроводи 
се дехелминтизација антипаразитским средством широког 
спектра које поуздано убија зреле и незреле облике пан-
тљичаре Echinococcus granulosus.

(2) Ради спречавања ширења јајашаца у околину, оба-
везно је псе након третирања држати најмање 48 часова у 
ограђеном простору, а њихов измет нешкодљиво уклонити.

(3) Ради спречавања ширења ехинококозе, одбачене 
органе заклане стоке није дозвољено давати псима, већ се 
ти органи нешкодљиво уништавају прокувавањем и закопа-
вањем, односно спаљивањем.

ГЛАВА IX
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ КОД ДИВЉИХ 

ЖИВОТИЊА

Трихинелоза
Члан 42.

Код свих уловљених животиња, месоједа и сваштоје-
да, који служе за исхрану људи врши се преглед меса на 
присуство ларви трихинела у складу са прописима којим се 
уређује болест трихинелоза.

Класична куга свиња
Члан 43.

(1) Сви корисници ловишта дужни су да обезбиједе до-
стављање узорка крви, сљезине и бубрега од сваке уловље-
не или нађене јединке дивље свиње до референтне ветери-
нарске лабораторије за анализу на класичну свињску кугу.

(2) Ако се приликом спровођења мјера утврде знакови 
карактеристични за болест, без одгађања се спроводе све 
мјере у складу са прописима којим се уређује болест кла-
сична куга свиња.

Инфлуенца птица
Члан 44.

(1) Узимање узорака од дивљих птица спроводи се у 
складу са Програмом контроле и надзора инфлуенце птица.

(2) Ако се приликом спровођења мјера утврде знакови 
карактеристични за болест, без одгађања се спроводе све 
мјере у складу са прописима којим се уређује болест ин-
флуенца птица.

Заразне болести риба
Члан 45.

На отвореним водама за које брину риболовачка 
друштва узорковање се спроводи у складу са прописима 
којим се уређују заразне болести риба.

ГЛАВА X
МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ЗА РАСПЛОДНЕ 
ЖИВОТИЊЕ И МЈЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ 

ПРИЛИКОМ ПОБАЧАЈА

Мјере које се спроводе за расплодне животиње
Члан 46.

(1) Два пута годишње свим расплодним животињама 
које се користе за природни припуст или производњу сјеме-
на за вјештачко осјемењавање, зависно од врсте животиња, 
узима се узорак крви и даје се на анализу на бруцелозу, ле-
птоспирозу, паратуберкулозу и IBR/IPV, односно узима се 
брис или испирак препуција и даје се на анализу на кампи-
лобактериозу и трихомонијазу, а узорак крви и фецес даје 
се на анализу и на паратуберкулозу.

(2) Крв невакцинисаних пастува који се користе за про-
изводњу сјемена за вјештачко осјемењавање или природни 
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припуст, прије почетка коришћења расплодњака, даје се на 
анализу на артритис коња.

(3) Код сваког побачаја крв кобила доставља се овла-
шћеној ветеринарској лабораторији у Републици Српској и 
даје на анализу на артритис коња.

Мјере које се спроводе приликом побачаја
Члан 47.

(1) Код сваког пријављеног побачаја говеда, оваца, коза, 
свиња и кобила ветеринар је дужан да достави на лаборато-
ријску претрагу крв животиње која је побацила, а по могућ-
ности и побачени фетус сa плодовим овојницама.

(2) Достављени материјал даје се на анализу на бруце-
лозу, лептоспирозу, Q-groznicu, листериозу, салмонелозу, а 
у случају негативног налаза на те болести код преживара - 
и на узрочника побачаја Chlamydophila abortus.

ГЛАВА XI
КОНТРОЛА ЗДРАВЉА ВИМЕНА И ОСТАЛЕ ЗАРАЗНЕ 

БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА

Контрола здравља вимена
Члан 48.

(1) Животиње чије се млијеко користи за јавну потро-
шњу, прије стављања млијека у промет, вакцинишу се и 
неопходно је да имају негативан резултат дијагностичких 
испитивања у складу са мјерама за болести које су пропи-
сане овим програмом.

(2) Имаоци животиња чије се млијеко ставља у јавну 
потрошњу дужни су да воде регистар животиња на имању 
(�жута књига�), евиденцију о резултатима спроведених 
лабораторијских анализа млијека на микроорганизме и 
соматске ћелије, евиденције о лијечењима и угинућима 
(�бијела књига�) и евиденцију о појави болести животиња, 
резултатима спроведених анализа и свим одговарајућим 
извјештајима о обављеним прегледима животиња.

(3) Имаоци животиња дужни су да објектима за прераду 
млијека којим испоручују млијеко доставe копију потврде 
о спроведеним обавезним мјерама које су прописане овим 
програмом на Обрасцу 9, који се налази у Прилогу овог 
програма и чини његов саставни дио, а образац пријаве 
испуњава ветеринарска организација надлежна за имање са 
кога потичу те животиње.

(4) Објекат за прераду млијека, односно имаоци живо-
тиња дужни су да посједују документа из става 2. овог чла-
на и дају их на увид ветеринарском инспектору приликом 
спровођења службене контроле у објекту или на имању.

(5) Уколико резултат лабораторијских анализа млијека 
на микроорганизме и соматске ћелије прелази максимално 
дозвољену границу прописану Правилником о квалите-
ту свјежег сировог млијека и условима за рад овлашћене 
лабораторије, власник животиња дужан је да сваку музну 
краву, козу и овцу чије млијеко ставља у јавну потрошњу 
подвргне прегледу којим се утврђује постојање поремећене 
секреције вимена.

(6) Млијеко животиња са поремећеном секрецијом није 
дозвољено пласирати у јавну потрошњу.

Остале заразне болести животиња
Члан 49.

(1) Ради утврђивања присуства, односно одсуства ви-
руснe дијареје говеда, тј. мукозне болести (BVD/MD) го-
веда, респираторног-репродуктивног синдрома (PRRS) код 
свиња, заразног артритиса и енцефалитиса коза (CЕА) и 
маеди-висне код оваца на захтјев власника за остваривање 
статуса стада службено слободних од наведених болести 
или у складу са планом који доноси Министарство, спро-
воде се мјере мониторинга:

1) ради утврђивања присуства, односно одсуства BVD/
MD говеда анализира се крв десет насумично одабраних 
животиња из стада, старости од девет до 18 мјесеци, а у 
случају мањег броја животиња, анализира се крв свих жи-
вотиња у стаду које су одговарајуће старости,

2) ради утврђивања присуства, односно одсуства PRRS 
код свиња анализира се крв 20 насумично одабраних жи-
вотиња на фарми стада, а у случају мањег броја животиња, 
анализира се крв свих животиња у стаду,

3) ради утврђивања присуства, односно одсуства CEA 
код коза анализира се крв 20 насумично одабраних живо-
тиња из стада, а у случају мањег броја животиња, анализи-
ра се крв свих животиња у стаду,

4) ради утврђивања присуства, односно одсуства маеди-
висне код оваца, анализира се крв 20 насумично одабраних 
животиња из стада, а у случају мањег броја животиња, ана-
лизира се крв свих животиња у стаду.

(2) Ветеринарски инспектори и овлашћени ветерина-
ри на кланицама воде евиденције о количинама одбачених 
дијелова трупова, меса и органа и о разлозима за неупо-
требљивост за исхрану људи (Образац 1 из Прилога овог 
програма), а у случају потврђеног присуства зоонозе и 
друге заразне и паразитарне болести, контролишу начин 
нешкодљивог уклањања конфиската и обавјештавају вла-
сника заклане стоке и надлежну ветеринарску организацију 
о постојању болести.

ГЛАВА XII
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖИВОТИЊА И ЗООСАНИТАРНЕ 

МЈЕРЕ

Идентификација животиња
Члан 50.

(1) Ради ефикасне контроле кретања животиња у 
унутрашњем и спољном промету, унапређивања очувања 
здравља животиња и ефикасног сузбијања заразних боле-
сти и боље контроле безбједности хране ради заштите здра-
вља људи, спроводе се обавезна регистрација имања, иден-
тификација и контрола кретања свих категорија животиња 
у Републици Српској и евиденција о извршеним ветеринар-
ским мјерама на појединачним животињама и имањима.

(2) Регистрацију имања, идентификацију свих катего-
рија животиња и уношење података у ветеринарски ин-
формациони систем обављају регистроване ветеринарске 
организације, односно ветеринари тих организација са ва-
жећим цертификатом, којим потврђују оспособљеност за 
обављање тих послова.

(3) Министарство обезбјеђује координацију издавања и 
нивоа одобрења за приступ и уношење података у ветери-
нарски информациони систем, који представља централну 
базу података, односно електронски програм у који ветери-
нарске организације уносе захтијеване податке о прописа-
ним мјерама спроведеним на животињама и из кога, према 
потреби и нивоу одобрења, ветеринари и сточари могу ко-
ристити унесене податке.

(4) Послови из ст. 1, 2. и 3. овог члана подразумијевају:
1) регистрацију имања на којим се узгајају или чувају 

животиње,
2) идентификацију свих категорија животиња аплика-

цијом ушних маркица или другим примјереним и прописа-
ним начином обиљежавања,

3) контролу кретања говеда (обављају ветеринарски ин-
спектори).

(5) Динамика, односно редослијед послова из ст. 1, 2. и 
3. овог члана подразумијева:

1) обуку о начину рада са ветеринарским информацио-
ним системом и добијање нивоа одобрења,

2) регистрацију имања у ветеринарском информацио-
ном систему,

3) апликацију маркица или другог прописаног средства 
за идентификацију животиња,

4) уношење података о идентификованим животињама 
и ветеринарским мјерама спроведеним на њима.

(6) Министарство обезбјеђује и плаћа ветеринарски ин-
формациони систем и одржавање његовог рада и додјелом 
овлашћења за обављање послова обавезних ветеринарских 
мјера обавезује ветеринарске организације за регистрацију 
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имања, уношење података о појединачним животињама и
извршеним мјерама на животињама, а ветеринарске орга-
низације наплаћују од власника животиње трошак набавке 
и апликације ушних маркица кроз цијене идентификације 
постављањем ушних маркица, цијене обавезних вакцина-
ција против заразних болести и цијене издавања увјерења 
о здравственом стању животиња, чиме остварују накнаду 
за уношење података и ажурирање ветеринарског инфор-
мационог система.

(7) Послови из ст. 1, 2. и 3. овог члана спроводе се то-
ком цијеле године, а све организационе активности обавља
Министарство.

(8) Контролу спровођења мјера обавља ветеринарска
инспекција.

(9) Ималац животиња (говеда) које се обавезно означа-
вају дужан је да:

1) осигура да су те животиње прописно означене,
2) води прописане евиденције и регистре,
3) осигура сљедивост приликом њиховог кретања,
4) пријави рођење, угинуће или клање животиња у року

од седам дана.
(10) Ималац животиња одговоран је за давање истини-

тих података о посједима и животињама које се означавају 
приликом њихове регистрације, док је овлашћено лице ве-
теринарске организације која врши регистрацију посједа, 
означавање животиња и унос података у базу података ве-
теринарског информационог система одговорно за исправ-
но и тачно спровођење послова обиљежавања и контроле
кретања животиња.

(11) Ималац животиња које се обавезно означавају 
пријављује кретање тих животиња у року од 24 часа од
одласка са посједа, односно од доласка на посјед.

(12) Ималац животиња које се означавају дужан је да у
случају губитка ушне маркице са животиње посредством
ветеринарске организације обезбиједи замјенску маркицу.

Зоосанитарне мјере
Члан 51.

(1) Ради ефикасније здравствене заштите животиња, за-
штите здравља људи, ветеринарске заштите околине и при-
ликом постојања епизоотиолошке индикације, овлашћене
ветеринарске организације спроводе дезинфекцију, дезин-
секцију и дератизацију, а то подразумијева да се:

1) дезинфекција, дезинсекција и дератизација спрово-
де у објектима у којим бораве животиње и у двориштима, 
објектима за клање животиња, прераду, производњу и скла-
диштење намирница, производа и сировина животињског
поријекла, средствима за транспорт животиња, производа
и сировина животињског поријекла и другим објектима
гдје је њихово спровођење од интереса за здравствену за-
штиту животиња и очување здравствене исправности жи-
вотињских производа,

2) дезинфекција, дезинсекција и дератизација спроводе
у складу са прописима којим се прописује сузбијање зара-
зних болести и санирање жаришта болести по налогу ин-
спектора и по позиву правних и физичких лица.

(2) Ради заштите животиња од заразних, паразитских и 
других опасних болести, власници животиња у интензив-
ним узгојима - фармама (више од 15 говеда или 50 свиња
или 100 оваца или 100 коза или десет коња или 500 грла 
живине, за сваку категорију појединачно у исто вријеме) 
дужни су да успоставе ветеринарски ред, а то значи да се:

1) економска дворишта и објекти у којим бораве жи-
вотиње обезбиједе од неконтролисаног уласка и изласка 
људи, животиња и возила,

2) поставе и одржавају уређаји за дезинфекцију лица 
и возила која улазе у економско двориште и животињске 
настамбе и да се радницима и посјетиоцима обезбиједе за-
штитна одјећа и обућа,

3) помије и отпаци који се користе као храна за свиње
претходно прокувају.

ГЛАВА XIII
ФИНАНСИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА

Финансирање
Члан 52.

(1) Јавне потребе у здравственој заштити животиња 
које се финансирају из буџета Републике Српске јесу:

1) лабораторијске анализе дијагностичког материјала 
који представља службени узорак, узорака којим се по-
тврђује узрок заразне болести и угинућа, узорака на основу 
посебних планова Министарства, укључујући узорковање 
и достављање,

2) клиничке, патоморфолошке и лабораторијске анали-
зе на захтјев Министарства ради разјашњења здравственог 
проблема који може нанијети значајну привредну штету и 
поремећаје,

3) контрола имуности говеда, свиња, оваца и других 
животиња након вакцинације против заразних болести које 
одреди Министарство,

4) обезбјеђење вакцина и потребних дијагностичких 
средстава по одлуци Министарства,

5) накнада штете за животиње које су убијене, обољеле, 
заклане или угинуле усљед спровођења наређених мјера и 
за предмете оштећене или уништене усљед наређених мје-
ра,

6) службено узорковање с циљем контроле квалитета 
сировина и намирница животињског поријекла, хране за 
животиње и воде за напајање животиња,

7) подршка раду Ветеринарске коморе Републике Срп-
ске,

8) санација терена - обављање послова дезинфекције 
и дезинсекције у зараженом или на заразу сумњивом дво-
ришту.

(2) Финансирање осталих мјера утврђених овим про-
грамом врши се из буџета Босне и Херцеговине, донација, 
пројеката и из средстава власника животиња.

Спровођење мјера
Члан 53.

(1) Мјере прописане овим програмом обављају ветери-
нарске организације овлашћене од Министарства, које су 
дужне да издају потврду о спроведеним мјерама прописа-
ним овим програмом, испуњену на Обрасцу 9. из Прилога 
овог програма, уз који прилажу:

1) попис свих животиња на имању,
2) копије лабораторијских налаза,
3) ТБЦ списак,
4) списак бројева ушних маркица животиња на којим 

су спроведене прописане мјере са негативним резултатом,
5) списак бројева ушних маркица животиња на којим 

су спроведене прописане мјере са позитивним резултатом,
6) списак бројева ушних маркица животиња које се на-

лазе на имању, а на којим нису спроведене прописане мјере.
(2) Дијагностичке и друге претраге прописане овим 

програмом обављају референтна и овлашћена ветеринар-
ска лабораторија.

(3) Ветеринарска инспекција општине/града и овла-
шћени ветеринари достављају извјештаје о обављеном 
послу, испуњене на одговарајућим обрасцима од 1. до 7. из 
Прилога овог програма.

(4) Ветеринарски инспектори на основу прегледа до-
кументације утврђују да ли су поједине мјере прописане 
овим програмом извршене у складу са захтјевима из овог 
програма, да ли су потписане и овјерене потврде и рачуни 
о обављеном послу и да ли се редовно води евиденција, од-
носно протокол о раду.

(5) Превентивне вакцинације врше се у складу са упут-
ством произвођача регистроване вакцине.

(6) Ветеринарске организације које обављају превен-
тивно вакцинисање, односно дијагностичке претраге воде 
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евиденцију, у коју уписују: име и боравиште, односно фир-
му и сједиште власника животиње, ознаку (број) животиње, 
датум вакцинације, односно претраге, назив вакцине, назив 
произвођача вакцине, рок трајања и контролни број вакци-
не и резултате дијагностичког испитивања.

(7) Ако је за животиње на којим се врше превентивна 
вакцинација и превентивне анализе прописане овим про-
грамом прописана идентификација и регистрација и ако 
нису означене на прописан начин, потребно их је означити.

(8) Ветеринарске организације прате здравствено стање 
животиња послије употребе биолошког препарата и оба-
вјештавају ветеринарску инспекцију о свим негативним 
појавама и могућој непоузданој имуности.

(9) Ветеринарска организација узима узорке крви исто-
времено за све потребне анализе код појединих врста жи-
вотиња.

(10) Ветеринарска организација узима узорке крви и 
узорке урина у складу са планом узорковања Министар-
ства.

(11) Ветеринарске организације достављају Министар-
ству мјесечни и годишњи извјештај о спроведеним мјера-
ма у складу са овим програмом, испуњен на Обрасцу 8. из 
Прилога овог програма.

(12) Ветеринарска инспекција податке добијене на 
основу овлашћења из овог програма употребљава у складу 
са прописима о ветеринарским евиденцијама и чува као по-
словну тајну, а за сваку употребу података у друге сврхе по-
требно је да се добије писмена сагласност Министарства.

(13) Резултате истраживања прописане овим програ-
мом референтне и овлашћене ветеринарске лабораторије 
шаљу ветеринарској инспекцији која је издала рјешење о 
року за извођење појединих радова и ветеринарској орга-
низацији која је узела узорке, а ветеринарске организације 
обавјештавају ветеринарску инспекцију да су примиле по-
зитивне резултате истраживања.

ГЛАВА XIV
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи 

Програм мјера здравствене заштите животиња у Републи-
ци Српској у 2018. години (�Службени гласник Републике 
Српске�, број 32/18).

Члан 55.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у �Службеном гласнику Републике Српске�.

Број: 04/1-012-2-806/19 Предсједник
21. марта 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

ПРИЛОГ
ОБАВЉЕНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ПО ПРОГРАМУ
За обављене мјере вакцинације свиња против класичне куге 

свиња ветеринарске организације дужне су да доставе извјештаје 
о спроведеним мјерама у складу са одредбама Правилника о усло-
вима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди 
за текућу годину.

ИЗДАВАЊЕ УВЈЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИ-
ВОТИЊА

За издата увјерења о здравственом стању животиња вете-
ринарске организације дужне су да доставе извјештај о издатим 
увјерењима о здравственом стању животиња и прикупљеним сред-
ствима у складу са Правилником о условима за издавање, садржају 
и облику увјерења о здравственом стању животиња (�Службени 
гласник Републике Српске�, бр. 71/10 и 11/14).

ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИ НАДЗОР
Ветеринарска инспекција општине/града и овлашћени ветери-

нари дужни су да за обављене послове ветеринарско-санитарног 
надзора у објектима за клање животиња, обраду, прераду и ускла-
диштење производа животињског поријекла доставе извјештај о 
обављеним прегледима у складу са сљедећим обрасцима:

Образац 1.
ОБИМ И СТРУКТУРА КЛАЊА ЖИВОТИЊА

Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар __________________
Обим и структура клања животиња за мјесец ________________ 20____.  године
Назив објекта (кланице)_____________________________________________________

Врста закланих 
животиња

Број 
закланих 
живот.

Маса живих живо-
тиња, бруто маса (kg)

Маса обрађеног и охла-
ђеног трупа, нето маса 

(kg) Радман
(%)

Сирове 
масноће 
укупно 

(kg)

Одбачени органи, дије-
лови трупа и меса

укупно по грлу 
(просј.) укупно по грлу 

(просјечна)

дијагноза, 
орган или дио 

трупа
количина

1 Коњи � укупно

2 Телад до 150 kg

3 Јунад од 150 kg 
до 450 kg

4 Јунад преко 450 
kg

5 Краве

6 Остала говеда

7 Говеда � укупно

8 Јагњад

9 Остале овце

10 Овце � укупно

11 Козе � укупно

12 Прасад до 25 kg

13 Свиње од 25 kg 
до 80 kg

14 Свиње од 80 kg 
до 125 kg

15 Свиње више од 
125 kg
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16 Свиње � укупно

17 Товни пилићи

18 Кокошке

19 Кокошке � укуп-
но

20 Гуске � укупно

21 Ћурке � укупно

МЈЕСТО:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

ДАТУМ: Име и презиме

Образац 2.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА

Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар _______________
Количина произведених производа од меса за мјесец  _____________ 20___. године
Назив објекта ______________________________________________________________

Н
аз
ив

 п
ро
из
во
да

О
хл
ађ
ен
о 
м
ес
о

За
м
рз
ну
то

 м
ес
о

У
си
тњ

ен
о 
м
ес
о Кобасице

Д
им

љ
ен
и 
пр
о-

из
во
ди

С
ух
ом

ес
на
ти

 
пр
ои
зв
од
и

Је
ла

 о
д 
м
ес
а

К
он
зе
рв
е

С
ла
ни
на

М
ас
ти

ф
ер
м
ен

-
ти
са
не

ба
ре
не

ку
ва
не

св
је
ж
е

Количина
(kg)

МЈЕСТО:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

ДАТУМ: Име и презиме

Образац 3.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЛИЈЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛИЈЕКА

Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар ________________
Количина произведеног млијека и производа од млијека за мјесец  ______20__. године
Назив објекта ______________________________________________________________

Назив 
сировина/
производа

Сирово 
млијеко 
(улаз)

Конзумно млијеко Ферментисани про-
изводи од млијека

Павлака Сир Сладолед Млијеко 
у праху

Други про-
изводи од 
млијекапастеризовано стерилизовано јогурт кисело 

млијеко

Количина
(kg)

МЈЕСТО:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

ДАТУМ: Име и презиме

Образац 4.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ JAJA

Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар ________________
Количина произведених јaјa __________________ 20___. године
Назив објекта  ______________________________________________________________

Назив производа Јаја за конзумирање Расплодна јаја Меланж

Количина (kg)

МЈЕСТО:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

ДАТУМ: Име и презиме
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Образац 5.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕДА

Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар ________________
Количина произведеног меда за мјесец __________________ 20____. године
Назив објекта ______________________________________________________________

Назив производа
Сортни мед

Цвјетни мед Медљиковац (шумски 
мед)липов багремов друге сорте меда

Количина (kg)

МЈЕСТО:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

ДАТУМ: Име и презиме

Образац 6.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ РИБЕ И ПРОИЗВОДА ОД РИБЕ

Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар ___________________
Количина произведене рибе и производа од рибе за мјесец  _________ 20____. године
Назив објекта _______________________________________________________________

Назив производа Жива риба Замрзнута риба Производи од риба

Количина (kg)

МЈЕСТО:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

ДАТУМ: Име и презиме

Образац 7.
КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНИХ ПУЖЕВА И ПРОИЗВОДА ОД ПУЖЕВА

Ветеринарска инспекција општине/града или овлашћени ветеринар_________________
Количина произведених пужева и производа од пужева  _____________ 20___. године
Назив објекта _______________________________________________________________

Назив производа Живи пужеви у љуштури Месо пужа Производи од пужева

Количина (kg)

МЈЕСТО:
М. П.

Ветеринарски инспектор / 
овлашћени ветеринар

ДАТУМ: Име и презиме

Образац 8.
МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА

Ветеринарска 
организација

____________________________
____________________________ Адреса: ____________________________________________

____________________________________________

Извјештај за __________________________ 
мјесец 20_____. године Тел./факс: ____________________________________________

____________________________________________

I - Спроведене дијагностичке мјере
I - 1.  За говеда
Епидемиолошка јединица: _______________________________________
Број јединица за узорковање: _____________________________________
Процијењени број животиња: _____________________________________

МЈЕРЕ Бедреница Бруцелоза Леукоза Туберкулоза Плави језик Листериоза BSE

Број животиња од којих 
су узети узорци

Укупан број позитив-
них животиња

Укупан број негативних 
животиња 

Укупан број вакциниса-
них животиња
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I - 2. За овце/козе
Епидемиолошка јединица: _________________________________________
Број јединица за узорковање: _______________________________________
Процијењени број животиња: ______________________________________

МЈЕРЕ Бедреница Бруцелоза Скрепи Листериоза Плави језик

Број животиња од којих су узети узорци

Укупан број позитивних животиња

Укупан број негативних животиња 

Укупан број вакцинисаних животиња

I - 3. За свиње
Епидемиолошка јединица: _________________________________________
Број јединица за узорковање: _______________________________________
Процијењени број животиња: _______________________________________

МЈЕРЕ ККС Бруцелоза Туберкулоза Трихинелоза

Број животиња од којих су узети узорци

Укупан број позитивних животиња

Укупан број негативних животиња 

Укупан број вакцинисаних животиња

Подаци за дивље свиње

I - 4. За копитаре
Епидемиолошка јединица: ____________________________________________________
Број јединица за узорковање: ________________________________________________
Процијењени број животиња: ______________________________________________

МЈЕРЕ Инфективна анемија копитара Грозница западног Нила

Број животиња од којих су узети узорци

Укупан број позитивних животиња

Укупан број негативних животиња 

I - 5. За живину
Епидемиолошка јединица: _________________________________________
Број јединица за узорковање: _______________________________________
Процијењени број животиња: _______________________________________

МЈЕРЕ Aтипична куга живине Авијарна инфлуенца Тифус перади и друге 
салмонела инфекције Хламидиоза

Број животиња од којих су узети узорци 

Укупан број позитивних животиња/узорака

Укупан број негативних животиња/узорака 

Укупан број вакцинисаних животиња

I - 6. За пчеле
Епидемиолошка јединица: _______________________________________
Број јединица за узорковање: _____________________________________
Процијењени број животиња: _____________________________________

МЈЕРЕ Америчка куга пчелињег легла

Број пчелињих заједница од којих су узети узорци 

Укупан број позитивних пчелињих заједница

Укупан број негативних пчелињих заједница 

I - 7. За рибе
Епидемиолошка јединица: _______________________________________
Број јединица за узорковање: ______________________________________
Процијењени број животиња: ______________________________________

МЈЕРЕ BHS IHN VSC

Број животиња од којих су узети узорци

Укупан број позитивних животиња/узорака

Укупан број негативних животиња/узорака 

I - 8. За псе
Епидемиолошка јединица: _______________________________________
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Процијењени број животиња: ______________________________________

МЈЕРЕ Бјеснило Лишманијаза Ехинококоза

Број животиња од којих су узети узорци

Укупан број позитивних животиња 

Укупан број негативних животиња 

Укупан број вакцинисаних животиња

II - Мјере које се спроводе код побачаја
Врста животиње: ______________________________

МЈЕРЕ Бруцелоза Листериоза Лептоспироза Q-groznica Кампилобакт. Салмонелоза

Број животиња од којих су узети узорци

Укупан број позитивних животиња 

Укупан број негативних животиња 

III - Напомена: навести запажања, промјене кадровског стања, примједбе, приједлоге (по потреби писати и на додатном папиру).
 _____________________________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________________

Мјесто: _______________________________
М. П.

Руководилац

Датум: ________________________________ Име и презиме

Образац 9.
Ветеринарска организација: ____________________________________________________________
Адреса, мјесто, општина/град: __________________________________________________________
Телефон/факс: _______________________________________________________________________

ПОТВРДА О СПРОВЕДЕНИМ ОБАВЕЗНИМ МЈЕРАМА
У складу са одредбама Програма мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2019. години, издаје се Потврда о спро-

веденим обавезним мјерама за имање власника __________________________________, број имања ______________________________, 
адреса _________________________________, мјесто __________________________, на ком су спроведена сљедећа дијагностичка испи-
тивања/вакцинације:

Извршена вакцина-
ција (болест):

Датум: Врста жив.: Укупан број животиња на 
имању:

Број животиња на којим је 
мјера спроведена:

Назив и ознака вакцине 
(серија):

Извршена вакцина-
ција (болест):

Датум: Врста жив.: Укупан број животиња на 
имању:

Број животиња на којим је 
мјера спроведена:

Назив и ознака вакцине 
(серија):

Извршено дијаг-
ностичко испити-
вање (болест):

Датум: Врста жив.: Укупан број 
животиња на 

имању:

Број животиња на 
којим је мјера спро-

ведена:

Број (-) 
животиња

Број (+) 
животиња

Број и датум 
налаза:

Извршено дијаг-
ностичко испити-
вање (болест):

Датум: Врста жив.: Укупан број 
животиња на 

имању:

Број животиња на 
којим је мјера спро-

ведена:

Број (-) 
животиња

Број (+) 
животиња

Број и датум 
налаза:

Извршено дијаг-
ностичко испити-
вање (болест):

Датум: Врста жив.: Укупан број 
животиња на 

имању:

Број животиња на 
којим је мјера спро-

ведена:

Број (-) 
животиња

Број (+) 
животиња

Број и датум 
налаза:

У Прилогу ове потврде налазе се:
1. попис свих животиња на имању,
2. копије лабораторијских налаза,
3. ТБЦ списак,
4. списак бројева ушних маркица животиња на којим су спроведене прописане мјере са негативним резултатом,
5. списак бројева ушних маркица животиња на којим су спроведене прописане мјере са позитивним резултатом,
6. списак бројева ушних маркица животиња које се налазе на имању, а на којим нису спроведене прописане мјере.

Разлог за неспровођење мјера на животињама са списка животињана којим нису спроведене прописане мјере јесте: __________________
 ________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________

Општина

Печат 
овлашћене 
ветеринарске 
организације

......................................................................................
Својеручни потпис овлашћеног ветеринара

(Обавезно уписати име и презиме штампаним 
словима и ставити факсимил � печат)

Мјесто

Број протокола М. П.

Датум издавања
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540
На основу члана 14. став 3. Закона о извршењу Буџе-

та Републике Српске за 2019. годину (�Службени гласник
Републике Српске�, број 122/18) и члана 64. и члана 76. став
2. Закона о републичкој управи (�Службени гласник Репу-
блике Српске�, број 115/18), а у вези са тачком 3. Одлуке о
давању сагласности на распоред средстава, број: 04/1-012-
2-424/19, од 14. фебруара 2019. године (�Службени гласник
Републике Српске�, број 17/19), министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЈУ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ �ДР ВАСО БУТОЗАН� БАЊА ЛУКА 

ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин, поступак додје-

ле и контрола намјенског утрошка средстава текућег гран-
та за суфинансирање ЈУ Ветеринарски институт Републике 
Српске �Др Васо Бутозан� Бања Лука у складу са Одлуком
Владе Републике Српске о давању сагласности на распоред 
средстава текућег гранта, број: 04/1-012-2-424/19, од 14. 
фебруара 2019. године.

Члан 2.
(1) Средства за суфинансирање ЈУ Ветеринарски ин-

ститут Републике Српске �Др Васо Бутозан� Бања Лука 
(у даљем тексту: корисник) из члана 1. овог правилника, у 
складу са Програмом рада Ветеринарског института Репу-
блике Српске �Др Васо Бутозан� Бања Лука за 2019. годину, 
са финансијским планом (у даљем тексту: Програм рада), 
корисник је дужан да утроши за обављање програмских ак-
тивности, основних, примијењених и развојних истражи-
вања из области ветеринарске медицине и лабораторијске
дијагностике болести животиња ради спречавања појављи-
вања, контроле и ерадикације тих болести, као дјелатности 
од посебног интереса за Републику Српску.

(2) Средства из става 1. овог члана обезбјеђују се дије-
лом у буџету Републике Српске као средства текућег гранта
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
(у даљем тексту: Министарство) на позицији 415200.

Члан 3.
Новчана средства из члана 1. овог правилника одобра-

вају се за сљедеће намјене:
1) суфинансирање трошкова дијагностичког материја-

ла, потрошног материјала и других неопходних ингре-
дијенција које осигуравају спремност лабораторије за
дијагностику заразних болести и зооноза,

2) суфинансирање набавкe резервних дијелова опреме
у лабораторијама.

Члан 4.
Корисник квартално подноси Министарству захтјев за

додјелу новчаних средстава заједно са Планом утрошка
средстава, који садржи тражени износ средстава по поје-
диним активностима са дефинисаним конкретним врстама
трошкова.

Члан 5.
Новчана средстава за суфинансирање корисника, након 

обраде захтјева, Министарство одобрава у складу са распо-
ложивим средствима, а на основу рјешења министра пољо-
привреде, шумарства и водопривреде, у складу са Одлуком 
о давању сагласности на распоред средстава из члана 1. 
овог правилника.

Члан 6.
(1) Новчана средства из члана 1. овог правилника ко-

рисник је дужан да користи намјенски у складу са доста-
вљеним Планом утрошка средстава и Програмом рада, 
конкретно одобреним врстама трошкова и рационалним 
коришћењем буџетских средстава.

(2) Kорисник је обавезан да Министарству полугодишње 
доставља извјештај о намјенском утрошку средстава.

(3) Извјештај из става 2. овог члана састоји се од:
1) извјештаја о реализацији активности,
2) финансијског извјештаја.
(4) Извјештај о реализацији активности садржи полу-

годишњи табеларни извјештај програмских активности о 
планираним и оствареним резултатима, односно годишњи 
извјештај о реализованим циљевима Програма рада.

(5) Корисник доставља финансијски извјештај сачињен 
на Обрасцу 1, који се налази у Прилогу овог правилника и 
чини његов саставни дио и уз који прилаже доказе о утро-
шку дозначених средстава (копије фактура и фискалних ра-
чуна, аналитичка картица на крају године и изјава да одре-
ђена активност није финансирана из других извора).

Члан 7.
(1) Ако у току године дође до промјене финансијског 

плана потрошње, корисник је дужан да достави захтјев за 
измјену Плана утрошка средстава.

(2) У складу са захтјевом из става 1. овог члана, Ми-
нистарство одобрава новчана средства ако се на основу 
провјере оправданости измјене Плана утрошка средстава 
утврди да је захтјев оправдан.

Члан 8.
На основу прегледа оправданости Плана утрошка сред-

става, Министарство може у свакој фази реализације извр-
шити контролу утрошка средстава директно код корисника.

Члан 9.
У случају да корисник не достави у прописаном року 

извјештај из члана 6. овог правилника, Министарство обуста-
вља исплату новчаних средства из члана 1. овог правилника.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину и условима коришћења средстава за 
суфинансирање ЈУ Ветеринарски институт Републике Срп-
ске �Др Васо Бутозан� Бања Лука за 2018. годину (�Слу-
жбени гласник Републике Српске�, број 34/18).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у �Службеном гласнику Републике Српске�.

Број: 12.05-335-283/19
4. априла 2019. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ
Образац 1.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О НАМЈЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА
текуће помоћи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде са позиције 415200 ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске 
�Др Васо Бутозан� Бања Лука, од ________________ до ________________.
Износ дозначених средстава: _______________ КМ.
Број Рјешења Министарства: _________________/19, од _____________ године.

Редни бр. Број и датум рачуна/извода/исплатнице Опис утрошка средстава Позиција Плана Износ рачуна у КМ

1.


