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Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ, СЈЕДИШТЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Иван Станковић, дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом, поставља се за вршиоца дужности 
помоћника директора Центра за пружање бесплатне правне 
помоћи, Сједиште Источно Сарајево на период до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2491/20 Предсједник
10. септембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1830
На основу члана 32. 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 87. сједници, одржа-
ној 10.9.2020. године,  д о н о с и

ПРОГ РАМ
НАДЗОРА НАД БОЛЕСТИ ПЛАВОГ ЈЕЗИКА КОД ГОВЕДА 

И ОВАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом прописују се спровођење надзора над 

болести плавог језика код говеда и овацa, узорковање и ла-
бораторијска дијагностика.

Члан 2.
Циљ овог програма јесте рано откривање, спречавање 

појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање 
болести плавог језика (у даљем тексту: БПЈ) код говеда и 
оваца и прикупљање релевантних података с циљем сагле-
давања епизоотиолошке ситуације у односу на БПЈ код го-
веда и оваца.

Члан 3.
(1) БПЈ је вирусно неконтагиозно обољење домаћих и 

дивљих преживара, које није зооноза, али изазива велике 
економске штете сточарству, због чега спада у нарочито 
опасне заразне болести.

(2) БПЈ узрокује вирус из породице Reoviridae, рода 
Orbivirus, који се јавља у 24 серотипа који имају различите 
степене патогености и проценте морбидитета и морталите-
та, а од серотипа вируса зависи степен изражености симп-
тома и штете коју сточари могу имати у захваћеном стаду.

(3) Вирус се преноси хематофагним инсектима, а пра-
ви вектори су инсекти из рода Culicoides, којима се вирус 
може преносити и вертикално, односно на сљедеће генера-
ције, што омогућава да болест постане ензоотија на просто-
ру у коме се први пут појављује.

(4) Са израженим клиничким симптомима оболијевају 
овце код којих се болест често завршава угинућем, а гове-
да служе као резервоари за умножавање вируса, при чему 
инфекција протиче без симптома или са благом клиничком 
сликом, али код већ имунокомпромитованих говеда може 
доћи до развоја теже клиничке слике, па и угинућа.

(5) Мјере контроле у случају сумње и потврде БПЈ про-
писане су и спроводе се у складу са прописима којим се 
уређује БПЈ.

Члан 4.
(1) Надзор над БПЈ обухвата фарме говеда и оваца на 

територији Републике Српске.
(2) Надзор над БПЈ спроводе регистроване ветеринар-

ске организације на додијељеном епизоотиолошком подру-
чју (у даљем тексту: ветеринарске организације) и рефе-
рентна ветеринарска лабораторија.

(3) Овај програм обухвата до 19.000 узорака, а план 
узорковања по јединицама локалне самоуправе доноси Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
објављује га на својој интернет страници.

Члан 5.
(1) Узорковање ради спровођења лабораторијских ана-

лиза на БПЈ спроводе ветеринарске организације.
(2) Узорци за анализу на БПЈ су узорци крви од говеда 

и оваца.
(3) Референтна ветеринарска лабораторија обезбјеђује 

сетове за узорковање и транспорт узорака од ветеринар-
ских организација.

Члан 6.
(1) Узорци крви достављају се у референтну ветеринар-

ску лабораторију у што краћем периоду, најкасније до 72 
часа од тренутка узорковања.

(2) Узорци крви чувају се прије слања на температури 
од 4 °C до 8 °C, при чему се узорци не смију смрзнути. 

(3) Сви узорци обавезно су праћени Упутницом за оба-
вљање мјера здравствене заштите животиња, на Обрасцу 
24а, прописаном у складу са Правилником о условима и 
начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољо-
привреде и села.

Члан 7.
(1) Лабораторијску дијагностику достављених узорака 

обавља референтна ветеринарска лабораторија.
(2) Методе дијагностике су серолошке методе ради по-

тврде присуства антитијела на БПЈ путем cELISA методе, а 
у неопходним случајевима врши се потврда или серотипиза-
ција молекуларним методама путем Real time PCR методе.

Члан 8.
Спровођење овог програма финансира се из буџета Ре-

публике Српске у складу са одредбама Правилника о усло-
вима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села.

Члан 9.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2446/20 Предсједник
10. септембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1831
На основу члана 27. став 4, а у вези са чланом 24. ст. 1, 

3. и 6. Закона о органској производњи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 12/13) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБИЉЕЖАВАЊУ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
Овим правилником прописује се изглед ознаке и енти-

тетског знака, односно обиљежавање органских производа 
у складу са Законом о органској производњи и прописима 
донесеним на основу њега. 

Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) фаза производње, припреме и дистрибуције означава 

сваку фазу од примарне производње органског производа 
до његовог складиштења, прераде, превоза, продаје или 
испоруке крајњем потрошачу и према потреби означавање, 
промоције, увоз, извоз и кооперативу,


