РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА

ПРИЈЕДЛОГ

ОДЛУКА
О ПОСТУПКУ КОМИСИЈЕ ПОСЛИЈЕ СПРОВЕДЕНЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ
ОБЈЕКАТА

Бања Лука, август 2014. године

Приједлог
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 118/08), а у вези са Програмом категоризације (одобравања) објеката
који су под сталним ветеринарским надзором у Републици Српској, број: 04/1-012-2-376/12 од 23.
фебруара 2012. године, Влада Републике Српске, на ___ сједници одржаној _______2014. године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ПОСТУПКУ КОМИСИЈЕ ПОСЛИЈЕ СПРОВЕДЕНЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ
ОБЈЕКАТА
I
Овом одлуком утврђују се поступци комисије за категоризацију објеката послије
спроведене процјене и категоризације објеката за производњу хране животињског поријекла.
II
Након спроведене категоризације објеката за производњу хране животињског поријекла,
представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство), службени ветеринари и овлаштени ветеринари, у оквиру комисије, дужни су да:
‒ спроводе оцјењивање структурних услова у објектима за производњу хране животињског
поријекла (у даљем тексту: објекти),
‒ оцјењују пројекте унапређивања објекта појединачних субјеката у пословању са храном
животињског поријекла (у даљем тексту: субјекат),
‒ оцјењују и прате директно (посјете), напредовање спровођења одобреног пројекта
унапређивања објекта са претходно утврђеним роковима за њихово извршење и о томе
обавјештавају Министарство и
‒ надзор над примјеном добре произвођачке праксе, добре хигијенске праксе, стандардних
санитарних оперативних процедура (ССОП) као предуслова за примјену, али и саму
примјену принципа HACCP.
III
1) Након одбрења Пројекта унапређивања објекта (у даљем тексту: Пројекат), као и
извршеног отклањања недостатака у планираним роковима, службени ветеринари и овлаштени
ветеринари дужни су да, у оквиру комисије, врше надзор над објектима, сваких шест мјесеци.
2) У случају да се приликом два узастопна надзора утврди да се у објекту нису отклонили
недостаци у планираном року у складу са Пројектом, субјекту се рјешењем одређује накнадни
рок у којем је обавезан да отклони недостатке чије је отклањање до тога рока Пројектом било
планирано.
3) У случају да службени ветеринар и овлаштени ветеринар утврди да субјекат након истека
накнадног рока из подтачке 2. ове тачке није отклонио недостатке, издаје му се рјешење којим се
забрањује обављање дјелатности у објекту.
IV
База података за све објекте води се у Министарству, са свим подацима о пројекту
унапређивања објекта, резултатима оцјене тог пројекта, категоризацији објекта, роковима и
привременом или сталном одобрењу.
V

За спровођење ове одлуке задужује се Министарство.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о поступку комисије послије
спроведене категоризације објеката за производњу хране животињског поријекла („Службени
гласник Републике Српске“, број 109/12).
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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