РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА

ПРИЈЕДЛОГ

ОДЛУКА
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА УНАПРЕЂИВАЊА KВАЛИТЕТА 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 СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА УНАПРЕЂИВАЊА KВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА
I
Овом одлуком утврђују се обавезе субјеката у пословању са храном чији су објекти у
поступку процјене и категоризације процијењени као Категорија 3 који имају веће
неусаглашености у погледу испуњавања прописаних услова, потребне грађевинско-техничке
измјене објекта у складу са Програмом категоризације (одобравања) објеката који су под сталним
ветеринарским надзором у Републици Српској.
II
1) Субјекти из тачке I ове одлуке дужни су да Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: Министарство) доставе на процјену Пројекат унапређивања
објекта (у даљем тексту: Пројекат) са наведеним роковима за поједине активности на објекту и
планираном року завршетка радова на унапређивању квалитета објекта.
2) Пројекат треба да садржи:
‒ прописане процедуре којим се поштују стандарди хигијене и примјењују принципи HACCP
у свим фазама процеса унапређивања,
‒ техничке спецификације (врста активности, асортиман производа, капацитете
производње, односно количину производа, број запослених и друго),
‒ опис планираних радова, односно измјена у објекту, план реализације радова, датум
почетка и планираног завршетка сваке фазе радова,
‒ тлоцрте објекта у размјери 1 : 100, са јасно означеним постојећим стањем, планираним
радовима и ситуацијом по завршетку реализације пројекта унапређивања и
‒ изворе финансирања и механизме за обезбјеђење средстава.
3) Израда Пројекта врши се у складу са условима утврђеним посебним прописима о
пројектовању и изградњи објеката.
III
1) Пројекат се оцјењује у односу на испуњење услова утврђених посебним прописима о
заштити здравља и добробити животиња и хигијене хране.
2) Ако Пројекат испуњава услове из става 1. ове тачке, Министарство га одобрава, а
објекту се одређује рок и даје привремено одобрење за рад.
IV
База података о објектима из тачке I ове одлуке води се у Министарству и садржи податке
о Пројекту, резултатима оцјене Пројекта, категоризацији објекта, роковима и привременом или
сталном одобрењу.

V
Министарство путем организовања семинара, обука, састанака и трибина ради на
подизању свијести свих заинтересованих страна (субјекти, инспектори, потрошачи и друго) о
процесу унапређивања квалитета објеката.
VI
За спровођење ове одлуке задужује се Министарство.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о спровођењу поступка
унапређења квалитета објеката за производњу хране животињског поријекла послије обављене
процјене и категоризације („Службеном гласнику Републике Српске“, број 109/12).
VIII
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Српске“.
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