Број предмета:
Број акта:

02-000217/20
09-1371PB-002/20

Датум,
Мјесто,

16.10.2020. године
Брчко

ПРЕДНАЦРТ

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ИСПЛАТЕ НАДОКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ СУ УБИЈЕНЕ
ИЛИ ЗАКЛАНЕ ПРИЛИКОМ РЕЛИЗАЦИЈЕ МЈЕРА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ

Брчко, октобар 2020. године

ПРЕДНАЦРТ
На основу члана 21. Закона о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви: 22/18-пречишћени текст, 49/18, 08/19, 10/19 и 32/19), а
у складу с чланом 47. Закона о ветеринарству Босне и Херцеговинен („Службени гласник БиХ“,
број 34/02), шеф Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду, предлаже Влади
Брчко дистрикта БиХ да донесе
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ИСПЛАТЕ НАДОКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ СУ УБИЈЕНЕ
ИЛИ ЗАКЛАНЕ ПРИЛИКОМ РЕЛИЗАЦИЈЕ МЈЕРА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником прописују се поступак и неопходна документација за остваривање
права на накнаду штете имаоцима животиња, које су биле убијене или заклане, као и за
предмете и сировине, који су били оштећени, покварени или уништени приликом реализације
одређених мјера за сузбијање заразних болести са Листе А и нарочито опасних заразних
болести и зооноза на подручју Брчко дистрикта БиХ.
Члан 2.
(Накнада штете)
(1) Накнада штете из члана 1. овог правилника остварује се у сљедећим случајевима:
а) кад је избијање заразне болести или сумње на заразну болест одмах пријављено надлежној
ветеринарској служби задуженој за спровођење мјера сузбијања заразних болести, осим у
случајевима када је болест откривена приликом редовног провођења Програма мјера
здравствене заштите животиња
б) кад је обављено обавезно превентивно вакцинисање у одређеним временским периодима као
и дијагностичко и друго испитивање животиња
ц) ако су имплементиране и друге прописане и одређене мјере за спречавање и сузбијање
болести.
д) да су животиње обиљежене у складу са прописима,
е) да је власник примијенио све прописане и наређене мјере за спречавање и сузбијање болести,
ф) да је угинуће животиње наступило као посљедица заразне болести,
г) да је угинуће или клање животиње посљедица мјера које је одредио ветеринарски инспектор.
(2) Накнада штете из члана 1. овог правилника не исплаћује се ако се болест појавила
током:
а) увођења нових животиња у стадо које нису имале прописану пратећу документацију
(Увјерење о здравственом стању животиње)
б) увоза животиње или током прописаних испитивања животиње у међународној
трговини(карантин).
Члан 3.
(Захтјев за накнаду)
(1) Поступак за исплату надокнаде покреће се на захтјев имаоца животиње.
(2) Захтјев се подноси Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду путем
протокола. (на шалтеру у згради Владе Брчко дистрикта БиХ) .

(3) Рок за подношење захтјева је 45 дана од дана сачињавања записника ветеринарске
инспекције о провођењу наложених мјера за сузбијање заразне болести.
(4) Исплата новчаних средстава за насталу штету у текућој години вршиће се за захтјеве
поднесене до 1.12. текуће године, а захтјеви поднесени након наведеног датума биће
обрађивани и исплаћивани из буџета наредне године.
Члан 4.
(Прилагање документације)
(1) Уз захтјев из члана 3. овог правилника имаоц животиње дужан је приложити:
а) признаница о ветеринарском прегледу коју издаје Пододјељење за ветеринарство
б) доказ о проведеним мјерама по Програму мјера
ц)записници и рјешења ветеринарске инспекције
д) доказ о обиљежавању животиња издат у складу са важећим прописима
е) лабораторијски налаз издат од овлаштене лабораторије
ф) рачуни за настале трошкове током извршења наложених мјера.
(2) Наведена документација из става (1) прилаже се у оригиналу или овјерена копија.

(1)
(2)
(3)
(4)

Члан 5.
(Исплата штете )
О томе да ли ће се имаоцу исплатити надокнада одлучује одлуком шеф Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ ( у даљем тексту:
шеф Одјељења).
Против одлуке из става (1) овог члана дозвољена је жалба Апелационој комисији Брчко
дистрикта БиХ у року од осам дана од дана пријема одлуке.
О самој висини надокнаде одлучује шеф Одјељења на основу извјештаја Комисије за
процјену штете коју именује шеф Одјељења.
Против одлуке о висини надокнаде из става (3) није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор код надлежног суда у року од тридесет дана од дана достављања
одлуке.

Члан 6.
(Услови за процјенитеље)
Комисија за процјену штете се састоји од три члана:
1) доктор ветеринарске медицине
2) дипломирани економиста
3) дипломирани правник.
Члан 7.
(Извори финансирања)
Извор новчаних средстава за финансирање и спровођење ветеринарских мјера у
поступку за остваривање права на накнаду штете имаоцима штете је текући буџет брчко
дистрикта БиХ.

Члан 8.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ“.
Члан 9.
(Разматрање и доношење)
Овај Нацрт Правилника доставља се Влади Брчко дистрикта БиХ на разматрање и доношење.

Шеф Одјељења
Перица Бургић, др вет. медицине

