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стојне књиговодствене документације или пословни догађаји за које је утврђено да се нису десили до датума пописа,
б) евидентирање идентификованих, а непрокњижених
пословних догађаја насталих до датума пописа,
в) евидентирање идентификованих, а непрокњижених
пословних догађаја који се односе на догађаје након датума пописа, ако се, у складу са релевантним рачуноводственим прописима, ради о корективним пословним догађајима,
г) евидентирање утврђеног, а неевидентираног кала,
растура, квара и лома на имовини која по својим особинама или због техничко-технолошких специфичности пословног процеса код обвезника подлијеже таквим облицима губитака,
д) отпис застарјелих и других неизмирених обавеза за
које је утврђено да неће довести до одлива готовине или
других економских користи с циљем њиховог измирења,
ђ) отпис и исправку вриједности сумњивих и спорних
потраживања,
е) евидентирање обрачунатих курсних разлика, нереализованих добитака или губитака на финансијској имовини и финансијским обавезама и
ж) друге поступке, у складу са законом.
(3) Усклађивање књиговодственог са стварним стањем
евидентирањем мањкова и вишкова, по правилу, врши се
само у случајевима када примјеном неког од других поступака из претходног става није могуће отклонити суштински узрок утврђеног неслагања.
VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (“Службени гласник Републике Српске”, број 37/00).
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.15/020-758/2010.
22. јуна 2010. године
Бања Лука

Министар,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 69. ст. 1. и 2. и члана 88. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08 и 11/09) и Одлуке Владе Републике
Српске о давању сагласности на План утрошка средстава
за текуће помоћи у 2010. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 56/10), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УТРОШКУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛЕДА У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ
СТРУЧНИХ УСЛУГА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Члан 1.
Овим правилником Агенцији за пружање стручних
услуга у пољопривреди (у даљем тексту: Агенција) одређује се начин утрошка новчаних средстава за постављање
огледа, а према Плану утрошка средстава за текуће помоћи - остале помоћи појединцима - огледи, пројекти.
Члан 2.
Новчана средства предвиђена Планом утрошка средстава из члана 1. овог правилника Агенција ће користити
за постављање огледа, и то за сљедеће врсте трошкова:
а) закуп земљишта,
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б) набавке репроматеријала (сјемена, ђубрива, средстава за заштиту биља и сл.),
в) услуге за коришћење механизације (за основну обраду земљишта, припрему, сјетву, жетву, превоз и друге трошкове коришћења механизације),
г) лабораторијска испитивања,
д) ангажовања радне снаге за привремене и повремене
послове и
ђ) представљања резултата огледа и манифестација.
Члан 3.
За постављање огледа из члана 2. овог правилника и
праћење утрошка средстава надлежна је Агенција.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о утрошку новчаних средстава за постављање
огледа у Агенцији за пружање стручних услуга у пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/09).
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-12439/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.

1112
На основу члана 14. став 20. и члана 82. став 1. тачка и)
Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, број 42/08) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, САДРЖАЈУ И ОБЛИКУ
УВЈЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за издавање,
садржај и изглед обрасца Увјерења о здравственом стању
животиња у унутрашњем промету (у даљем тексту: Увјерење) и начин издавања, евиденције, извјештаји и обрачун
прикупљених средстава од издатих увјерења.
Члан 2.
(1) Увјерење је јавна исправа која садржи сљедеће:
а) назив одговорне институције која штампа, дистрибуира и издаје увјерења:
1) текст: “Босна и Херцеговина, Република Српска,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Ресор ветеринарске службе”,
2) грб Републике Српске,
3) ознаку серије и серијски број Увјерења,
4) податке о овлашћеној ветеринарској организацији
која издаје Увјерење (назив, адреса, јединствени идентификациони број);
б) податке које под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу даје власник, односно држалац животиње:
1) податке о власнику или држаоцу животиње (име и
презиме или назив, адреса, број личне карте),
2) мјесто боравка животиње и шифру или број имања,
3) податке о животињи (врста, број грла, пол, старост категорија, број ушне маркице - обавезно за говеда, свиње,
овце и козе), број пасоша (обавезно за говеда), поријекло
животиње (властити узгој од рођења животиње - ВУ, купљено на домаћем тржишту - КУ, увезено - УВ), посебне
ознаке на животињама (за рибе, пчеле и пужеве - подаци о
амбалажи),
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4) увјерењем је предвиђено да се може уписати шест
грла говеда (14 знакова на ушним маркицама), а 12 свиња,
оваца или коза (седам бројева на ушним маркицама, што се
уписује у двије колоне раздвојене дебљом усправном линијом),
5) раније издато увјерење о купљеним животињама (датум, број, назив ветеринарске организације која га је издала),
6) документацију о увезеним животињама,
7) изјаву о преузетом и попуњеном “Ц” обрасцу о кретању животиња (само за говеда),
8) напомену: власник, односно држалац животиње
изјављује да животиње током посљедње четири недјеље
нису лијечене, нити им је давана храна у којој је било лијекова, као ни стимулатора раста, нити протеина животињског поријекла, осим рибљег брашна и
9) потпис власника животиње;
в) податке из евиденције ветеринарске службе:
1) вакцинисање (датум, врста заразне болести, врста и
ознака вакцине - серија, произвођач вакцине),
2) дијагностичко испитивање (датум, врста испитивања, резултат претраге, назив дијагностичке лабораторије),
3) лијечење животиње на које се односи Увјерење;
г) текст Увјерења треба да садржи:
1) правни основ за издавање,
2) назив: “Увјерење о здравственом стању животиња”,
3) изјаву овлашћеног ветеринара,
4) рок важења Увјерења,
5) податке о наплаћеној такси (број животиња, цијена,
ПДВ, укупна сума) у складу са прописом који уређује висину таксе за увјерења о здравственом стању животиња,
6) број протокола за Увјерење, датум, општина, мјесто,
печат, потпис и факсимил, суви жиг Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, издавач и напомена.
(2) Увјерење се издаје на обрасцу који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
(3) Увјерење се може издати:
а) ако власник или држалац животиње наведе све податке и то својеручно потпише,
б) ако постоје докази о извршеним превентивним мјерама и дијагностичким испитивањима прописаним Законом о ветеринарству у Републици Српској (у даљем тексту:
Закон), односно прописом донесеним на основу Закона и
в) ако су говеда, овце, козе, коњи и свиње претходно
идентификовани (обиљежени прописаним ушним маркицама или тетовир бројевима).
(4) Увјерење се не може третирати као робни документ
(као отпремница или фактура).
Члан 3.
(1) Да би се спријечила злоупотреба увјерења прописаног овим правилником и ради контроле издавања, образац
Увјерења штампа се искључиво у овлашћеној штампарији,
коју по спроведеном јавном конкурсу изабере Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем
тексту: Министарство).
(2) Ресор ветеринарске службе Министарства издаваће
и вршити дистрибуцију блокова Увјерења само регистрованим ветеринарским организацијама којима је овлашћење
за издавање Увјерења издало Министарство.
(3) О набављеним, односно издатим блоковима Увјерења Ресор ветеринарске службе Министарства дужан је да
води евиденцију.
(4) Сваки блок Увјерења овјерава Ресор ветеринарске
службе Министарства.
(5) Увјерење се штампа на формату 280 mm х 210 mm
и морају бити повезана у блокове од по 150 индигованих
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листова (50 оригинала текста плаве боје, 50 копија текста
смеђе боје и 50 копија текста црне боје).
(6) Блокови су повезани са горње стране перфорацијом
за искидање, тако да откинути лист обрасца Увјерења буде
величине 280 mm х 210 mm.
(7) Попуњени оригинал Увјерења даје се власнику животиње, прва копија (текст смеђе боје) доставља се Министарству, а друга копија остаје у блоку и чува се у ветеринарској организацији заједно са евиденцијом о издатим
увјерењима, најмање три године од дана издавања посљедњег увјерења из блока.
(8) У случају погрешног попуњавања Увјерења, сва три
примјерка морају остати повезана у блоку (не треба да се
искидају) и дијагонално прецртана ријечју: “НЕВАЖЕЋИ”.
(9) Свако увјерење означено је серијом и седмоцифреним бројем обрасца, које унутар серије почиње бројем три.
(10) Свако оригинално увјерење заштићено је сувим
печатом Министарства.
Члан 4.
(1) Све животиње: копитари, папкари, пернате животиње, кунићи, рибе из узгајалишта, пчеле, дивљач, пси и мачке у унутрашњем промету морају обавезно бити праћени
са увјерењем о здравственом стању животиња, а за говеда
и са попуњеним “Ц” обрасцем о кретању животиња.
(2) Увјерење се издаје на захтјев власника или држаоца
животиња за које се овлашћеној ветеринарској организацији плаћа такса из члана 2. став 1. тачка в) подтачка 5).
(3) Захтјевом се сматра попуњен дио Увјерења, који
потписује власник, односно држалац животиње.
(4) Издавање Увјерења врши овлашћена ветеринарска
организација, за животиње које су сa њеног епизоотиолошког подручја, само ако су испуњени услови прописани
овим правилником, а потписује га овлашћени ветеринар,
као и организације, уз чији потпис је обавезно факсимилом
утиснуто његово име и презиме и овјерено јасно видљивим
жигом овлашћене ветеринарске организације.
(5) Образац Увјерења попуњава се читко штампаним
словима, хемијском оловком.
(6) На оригиналу Увјерења треба писати тако да на обје
индиговане копије остане видљив и читак отисак.
(7) За тачност унесених података о власнику и животињи одговара власник или држалац животиње, а потписани
ветеринар овлашћене ветеринарске организације за спроведене ветеринарске мјере и здравствено стање животиње.
(8) Овлашћени ветеринар не смије да изда нити да потврди празно или недовољно попуњено Увјерење, као ни
да изда и потврди Увјерење које се односи на животиње које нису са његовог епизоотиолошког подручја, на којима
нису спроведене прописане мјере здравствене заштите, које му нису познате из његове праксе, које није прегледао
или када основано посумња да неки од података које је дао
власник није тачан.
Члан 5.
(1) Увјерење се издаје за сваку животињу посебно (појединачно увјерење) или за више животиња исте врсте и
категорије ако припадају истом власнику (групно увјерење).
(2) Ако је број животиња већи од броја предвиђених редова у Увјерењу, попуниће се сљедећи образац Увјерења са
свим подацима као и претходни.
(3) Животиње се у Увјерењу исказују у броју грла,
осим риба из узгајалишта и пужева, који се исказују у килограмима, а пчеле бројем кошница.
(4) Појединачна и групна увјерења за копитаре и папкаре издају се само ако су животиње означене, при чему се
користе ознаке: за копитаре - жиг на врату, буту, копиту,
длакорез или детаљан опис природних ознака; за свиње,
овце и козе - ушна маркица са бројевима (преузета у Ветеринарском институту Републике Српске “Др Васо Бутозан”
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у Бањој Луци или у Ветеринарском заводу у Бијељини), за
говеда - ушне маркице са бројевима преузете од Агенције
за обиљежавање животиња у БиХ посредством Канцеларије за унос података у Републици Српској (у даљем тексту:
КУП).
Члан 6.
(1) Регистрација имања на којима се држе говеда, идентификација и контрола кретања говеда спроводи се у складу са прописом који уређује област означавања животиња
и шему контроле кретања животиња у Босни и Херцеговини, а спроводе је: Агенција за означавање животиња у Босни и Херцеговини (обезбјеђивање ушних маркица, свих
потребних образаца и вођење централне базе података),
КУП и овлашћене ветеринарске организације, у складу са
рјешењима које им издаје Министарство.
(2) Дистрибуција образаца, ушних маркица и пасоша за
све категорије говеда врши се преко КУП-а.
(3) Идентификацију свих категорија говеда и апликацију ушних маркица врше регистроване и овлашћене ветеринарске организације.
(4) За свако кретање говеда, осим Увјерења, мора се попунити и “Ц” образац о кретању животиња, а попуњава га
ветеринар који попуњава и Увјерење.
(5) Један примјерак “Ц” обрасца остаје ветеринару (доставља га у КУП), а власнику говеда даје три, од којих ће,
након продаје, један примјерак оставити себи, а два дати
купцу, који ће животиње пријавити свом ветеринару и њему предати један примјерак обрасца (за доставу у КУП), а
један задржати за себе.
Члан 7.
(1) Промет свиња, оваца и коза, односно свако напуштање сталног мјеста боравка може се вршити под условом да су животиње означене искључиво ушним маркицама са заштићеним угравираним ријечима: “ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”.
(2) Дистрибуцију и регистар издатих ушних маркица за
свиње (жуте боје) и за овце и козе (бијеле боје) врше Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” у
Бањој Луци и Ветеринарски завод у Бијељини, искључиво
регистрованим и овлашћеним ветеринарским организацијама од Министарства, за животиње које су са њиховог
епизоотиолошког подручја.
(3) Увјерење се може издати само ако су испуњени сви
услови за издавање, и то:
а) да су животиње обиљежене прописаним ушним маркицама,
б) да су свиње вакцинисане најмање седам дана прије
издавања Увјерења,
в) да су код оваца и коза спроведене прописане дијагностичке мјере и
г) да је власник навео и потписао све податке предвиђене у обрасцу Увјерења.
Члан 8.
(1) Увјерење важи пет дана од дана издавања, осим
Увјерења за пчеле, које важи три мјесеца.
(2) Важење Увјерења продужава се на полеђини Увјерења читко, штампаним словима или штамбиљем, гдје се
уписују подаци из евиденције коју води регистрована и
овлашћена ветеринарска организација, као и при издавању
Увјерења уз клаузулу “Продужава се важење увјерења”, са
уписаним датумом, називом општине и мјеста издавања,
службеним печатом регистроване и овлашћене ветеринарске организације, потписом овлашћеног ветеринара за
издавање увјерења и његов штампани факсимил.
(3) Важење Увјерења може се продужити само једном,
на три дана од дана истека првог периода важења, уз услов
да се здравствени статус животиња на који се Увјерење односи није у међувремену промијенио.
(4) Продужење Увјерења се не наплаћује.
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Члан 9.
(1) На основу претходно издатог Увјерења, издавање
новог Увјерења обавља се у сљедећим случајевима:
а) ако се на основу постојећег групног увјерења издају
увјерења новим власницима за мањи број животиња или
појединачна увјерења, али у року важења постојећег Увјерења и
б) ако је промијењена категорија животиње, али у року
важења постојећег Увјерења.
(2) Из групног увјерења могу се отписати само животиње које су: отуђене (поклон, продаја и сл.), заклане, угинуле, убијене или нестале, што својим потписом и факсимилом овјерава овлашћени ветеринар.
(3) Није допуштено на основу појединачних увјерења
различитих власника издавати ново групно увјерење.
Члан 10.
(1) Дупликат Увјерења издаје се само ако је увјерење
толико оштећено да је постало неупотребљиво.
(2) Оштећено Увјерење чува се у блоку Увјерења са копијом издатог дупликата.
(3) На дупликату Увјерења уписује се црвеном хемијском оловком или ставља ознака печатом: “ДУПЛИКАТ”.
(4) За издавање дупликата Увјерења плаћа се надокнада иста као и за претходно Увјерење.
Члан 11.
(1) Приликом купопродаје животиња, нови власник
или држалац животиња дужан је да за купљену животињу
на подручју гдје је обављена купопродаја, у овлашћеној ветеринарској организацији, затражи пренос Увјерења на
своје име.
(2) Пренос на друго име обавља се на полеђини Увјерења и наплаћује се у висини 50% од таксе за издавање Увјерења за ту врсту животиње.
(3) Приликом прегледа животиња при утовару, уз издата увјерења издаје се и Потврда о здравственом стању пошиљке животиња која се отпрема превозним средствима у
унутрашњем промету на обрасцу ВС-40/1-2 у којој се, поред броја, врсте и тежине, мјеста утовара, превозног средства, пошиљаоца и примаоца, потврђује да у погледу прописаних ветеринарско-санитарних услова за њену отпрему
нема сметњи.
(4) Превозно средство се мора дезинфиковати прије
утовара, а овлашћена ветеринарска организација издаје
увјерење о извршеној дезинфекцији возила које прати пошиљку.
(5) Подаци о прегледу при истовару или претовару уписују се на полеђини Потврде о здравственом стању пошиљке животиња.
Члан 12.
(1) У клаоницама, након обављеног клања, Увјерење се
поништава на предњој страни утискивањем ријечи: “ПОНИШТЕНО”.
(2) Слова текста не смију бити мања од 3 cm.
(3) На поништено Увјерење животиње која је заклана,
на предњој страни у десном горњем савијеном углу уписују се датум клања и редни број под којим је животиња уведена у књигу о прегледу за клање, као и поништене ушне
маркице.
(4) Поништена увјерења чувају се три године у архиви
клаонице, након чега се комисијски уништавају.
Члан 13.
(1) Ако животиње које се налазе у промету немају Увјерење или идентификационе ознаке и пратећу документацију за отпрему превозним средствима у унутрашњем промету, а потичу из другог епизоотиолошког подручја, ветеринарски инспектор наређује упућивање у најближи одређени карантински објекат у којем је могуће прихватање.
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(2) Животиње ће бити задржане у карантину, гдје ће бити подвргнуте свим потребним лабораторијским тестовима, на основу којих би ветеринарски инспектор могао
искључити сваку сумњу да је изузета животиња преносник
неке заразне болести, и у складу са резултатима наредити
затварање карантина, издавање увјерења и идентификацију изузетих животиња.
(3) Све трошкове карантина, лабораторијских претрага
и обављање ветеринарских услуга за вријеме трајања карантина плаћа власник изузетих животиња.
(4) Изузетно од става 1. овог члана, животиње које спадају у групу животиња за клање могу се, након извршених
лабораторијских претрага и уредних налаза, упутити на
клање.
Члан 14.
Овлашћена ветеринарска организација дужна је да организује издавање Увјерења за своје епизоотиолошко подручје тако да их власник или држалац животиње може добити сваког радног дана у редовно радно вријеме.
Члан 15.
Извјештај о издатим увјерењима је штампани Образац
II, у којем су овлашћене ветеринарске организације дужне
да мјесечно воде број издатих увјерења по врстама и категоријама животиња.
Члан 16.
Обрачун прикупљених средстава од надокнада за издата увјерења је штампани Образац II и дужне су да га воде
овлашћене ветеринарске организације и обрачунавају једном мјесечно, а достављају најкасније до 15. у мјесецу за
протекли мјесец.
Члан 17.
(1) Извјештај о издатим увјерењима, са копијама (смеђе боје) из Увјерења и обрачун о прикупљеним средствима
и уплатама овлашћене ветеринарске организације дужне
су да шаљу Министарству - Ресор ветеринарске службе,
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једном мјесечно до петнаестог у мјесецу за протекли мјесец, уз слање обавезних признаница уплаћених средстава
у буџет Републике Српске.
(2) Образац II налази се у Прилогу овог правилника и
чини његов саставни дио.
Члан 18.
(1) Контролу издавања Увјерења, сакупљања и употребе средстава врши ветеринарска инспекција.
(2) Увјерења из серије Ц, која се још налазе у употреби,
користиће се најдуже 30 дана од дана ступања на снагу
овог правилника, након чега ће се замијенити новим заштићеним обрасцем Увјерења из серије Д.
(3) Злоупотреба издавања Увјерења биће кажњавана
одузимањем права и овлашћења за издавања увјерења и
укидањем овлашћења за спровођење обавезних ветеринарских мјера на ветеринарско-епизоотиолошком подручју које им је рјешењем Министарства додијељено.
(4) Цјелокупан предмет о злоупотреби биће прослијеђен Ветеринарској комори Републике Српске на поступање
у складу са њеним статутом.
(5) Свако фалсификовање увјерења кажњиво је по Кривичном закону Републике Српске.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о обрасцу увјерења о здравственом стању животиња у унутрашњем промету, начину издавања, евиденцији, извјештају и обрачуну прикупљених средстава
(“Службени гласник Републике Српске”, број 90/06).
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-12339/10
14. јула 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
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