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Члан 30.
Одступања од одредаба наведених у чл. 5. до 15. овог
правилника могућа су под условом да та одступања не утичу на остваривање циљева прописаних овим правилником
у случајевима као што су:
а) развој кодекса добре праксе,
б) искуство стечено спровођењем система заснованог
на HACCP-у у складу са чланом 15. овог правилника,
в) технолошки развој,
г) научни савјети, посебно нове оцјене ризика,
д) одређивање циљева здравствене исправности хране
за животиње и
ђ) развој захтјева који се односе на посебне послове.
Члан 31.
(1) Ако је одређена храна за животиње, укључујући
храну за животиње које се не користе за производњу хране, опасна за људско здравље или за здравље животиња
или за околину, налаже се:
а) успостављање система брзог узбуњивања као мреже
за извјештавање о директном или индиректном ризику за
здравље људи насталом од хране за животиње и у њему
учествују Министарство, ветеринарска инспекција, лица
овлашћена за обављање службене контроле, овлашћене лабораторије и
б) координација радом учесника система брзог узбуњивања која представља контактну тачку према Канцеларији.
(2) Када Министарство утврди да храна за животиње
може представљати озбиљан ризик за здравље људи, здравље животиња или околину, те да тај ризик не може на задовољавајући начин бити уклоњен, Министарство може
наредити, зависно од тежине ситуације, једну или више
мјера из става 4. овог члана.
(3) Лица овлашћена за обављање службене контроле,
ветеринарска инспекција и овлашћене лабораторије дужни
су у оквиру својих надлежности обавијестити Министарство о појави ризика.
(4) Ако је храна за животиње домаћег поријекла уз процјену ризика озбиљности, мјере могу бити сљедеће:
а) привремена или трајна забрана стављања на тржиште или употребе хране за животиње,
б) одређивање посебних услова за наведену храну за
животиње и
в) друге одговарајуће привремене мјере.
(5) Ако је храна за животиње поријеклом из увоза, мјере прописује Канцеларија.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
(1) Објекти у којима послују субјекти и који су одобрени у складу са Законом о здравственој заштити животиња
и ветеринарској дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/95, 10/97 и 52/01) могу наставити пословање у складу са одобреним дјелатностима и морају ускладити своје пословање са одредбама овог правилника у року од шест мјесеци од ступања на снагу овог правилника.
(2) Објекти у којима послују субјекти за које је прописана регистрација у складу са овим правилником могу наставити са обављањем дјелатности под условом да, у року
од три мјесеца од ступања на снагу овог правилника, поднесу захтјев за регистрацију Министарству у складу са
одредбама члана 18. став 1. овог правилника.
Члан 33.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-1303/10
16. фебруара 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
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На основу члана 6. ст. 1. и 2. и члана 56. став 3. 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
O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ
ОБАВЕЗНИХ ВЕТЕРИНАРСКИХ МЈЕРА И ПОСТУПКУ
ИЗДАВАЊА ОВЛАШЋЕЊА ВЕТЕРИНАРСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ИХ СПРОВОДЕ У
ПОГЛЕДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 1.
У Правилнику о утврђивању обавезних ветеринарских
мјера и поступку издавања овлашћења ветеринарским
организацијама које их спроводе у погледу територијалне
надлежности (“Службени гласник Републике Српске”, брoj
98/09) у члану 10. у ставу 2. т.: “з) и и)” замјењује се
тачкама: “и) и ј)”.
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“Захтјев из члана 9. овог правилника подноси се
Министарству најкасније 30 дана прије истека периода на
који је рјешење донесено.”.
Члан 2.
У члану 18. тачка г) мијења се и гласи:
“г) радника из члана 16. став 1. овог правилника који
нису најмање три мјесеца у радном односу код подносиоца
захтјева, рачунајући од дана подношења захтјева, изузев за
оне подносиоце који су тек отпочели са радом, те из
објективних разлога не могу испуњавати овај критеријум и”.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-33-1970/10
2. марта 2010. године
Бања Лука

Министар,
Др Радивоје Братић, с.р.
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На основу члана 30. став 5. и члана 46. тачка з) Закона
о заштити и добробити животиња (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/08) 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

УПУТСТВО
О ФОРМИРАЊУ И УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ
ИСПУЊАВАТИ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖИВОТИЊЕ

1. Овим упутством прописују се услови које морају
испуњавати прихватилишта за животиње (у даљем тексту:
објекти) који се односе на смјештај, начин изградње, опрему, начин рада и ветеринарско-здравствени ред.

