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МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И 
ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

397 
На основу члана 16. тачка 10. и члана 17. тачка 4. 

Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини ("Службени 
гласник БиХ", број 34/02) и члана 61. став 2. Закона о управи 
("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), Министарство 
спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, 
на приједлог Канцеларије за ветеринарство Босне и 
Херцеговине, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВЕТЕРИНАРСКОЈ 
СВЈЕДОЏБИ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ 

ЖИВОТИЊА И ПОШИЉАКА ЖИВОТИЊСКОГ 
ПОРИЈЕКЛА У УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ 

ПРОМЕТУ 

Члан 1. 
У Одлуци о ветеринарској свједоџби о здравственом 

стању животиња и пошиљака животињског поријекла у 
унутрашњем и међународном промету ("Службени гласник 
БиХ", бр. 33/03, 14/04, 35/05, 6/15) у члану 21. иза става 7. 
додају се нови ст. 8, 9, 10, и 11. који гласе: 

"Ветеринарски инспектори Федералне управе за 
инспекцијске послове, Републичке управе за инспекцијске 
послове РС и Одјељења за инспекцијске послове Брчко 
дистрикта врше контроле и предузимају мјере за спречавање 
издавања лажних или обмањујућих цертификата. 

У случају сумње о издавању лажних или обмањујућих 
цертификата, не доводећи у питање било какве правне 
поступке или казне који се спроводе у складу са другим 
прописима, ветеринарска инспекција из става 8. овог члана 
обавјештава Канцеларију, спроводи истражне радње и 
предузима одговарајуће мјере како би санкционисали сваки 
такав случај. 

Док трају истражне радње Канцеларија доноси 
привремену суспензију овлашћења из члана 22. ове Одлуке 
до завршетка истраге и о томе обавјештава надлежни орган 
код којег је овлашћено лице запослено. 

Уколико се утврди одговорност овлашћеног лица 
Канцеларија трајно одузима овлашћења из члана 22. ове 
Одлуке.". 

Члан 2. 
У члану 27. иза става 7. додају се нови ст. 8. и 9. који 

гласе: 
"ОВТ може одредити да се издавање докумената који 

се примјењују у унутрашњем промету врши електронским 
путем под условом да је обезбијеђена контрола издавања у 
складу са овом Одлуком. 

Начин електронског издавања докумената у 
унутрашњем промету прописује ОВТ.". 

Члан 3. 
У члану 29. иза става 7. додаје се нови став 8. који 

гласи: 
"Ветеринар је дужан да копије издатих цертификата 

чува најмање три године.". 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-1-27-42-4/15 
22. маја 2015. године 

Сарајево 
Министар 

Мирко Шаровић, c. p.
 

 
Na osnovu člana 16. tačka 10. i člana 17. tačka 4. Zakona o 

veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 
34/02) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik 
BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za 
veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi 

ODLUKU 
O DOPUNAMA ODLUKE O VETERINARSKOJ 

SVJEDODŽBI O ZDRAVSTVENOM STANJU 
ŽIVOTINJA I POŠILJAKA ŽIVOTINJSKOG 

PORIJEKLA U UNUTRAŠNJEM I MEĐUNARODNOM 
PROMETU 

Član 1. 
U Odluci o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju 

životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i 
međunarodnom prometu ("Službeni glasnik BiH", br. 33/03, 
14/04, 35/05, 6/15) u članu 21. iza stava 7. dodaju se novi st. 8., 
9., 10., i 11. koji glase: 

"Veterinarski inspektori Federalne uprave za inspekcijske 
poslove, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS i Odjela 
za inspekcijske poslove Brčko Distrikta vrše kontrole i 
poduzimaju mjere za sprječavanje izdavanja lažnih ili 
obmanjujućih certifikata. 

U slučaju sumnje o izdavanju lažnih ili obmanjujućih 
certifikata, ne dovodeći u pitanje bilo kakve pravne postupke ili 
kazne koji se provode u skladu s drugim propisima, veterinarska 
inspekcija iz stava 8. ovog člana obavještava Ured, provodi 
istražne radnje i poduzima odgovarajuće mjere kako bi 
sankcionirali svaki takav slučaj. 

Dok traju istražne radnje Ured donosi privremenu 
suspenziju ovlaštenja iz člana 22. ove Odluke do završetka 
istrage i o tome obavještava nadležni organ kod kojeg je 
ovlašteno lice zaposleno. 

Ukoliko se utvrdi odgovornost ovlaštenog lica Ured trajno 
oduzima ovlaštenja iz člana 22. ove Odluke.". 

Član 2. 
U članu 27. iza stava 7. dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase: 
"OVT može odrediti da se izdavanje dokumenata koji se 

primjenjuju u unutrašnjem prometu vrši elektronskim putem pod 
uslovom da je osigurana kontrola izdavanja u skladu s ovom 
Odlukom. 

Način elektronskog izdavanja dokumenata u unutrašnjem 
prometu propisuje OVT.". 

Član 3. 
U članu 29. iza stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi: 
"Veterinar je dužan kopije izdatih certifikata čuvati 

najmanje tri godine.". 

Član 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-1-27-42-4/15 
22. maja 2015. godine 

Sarajevo
Ministar 

Mirko Šarović, s. r.
 

 
Na temelju članka 16. točka 10. i članka 17. točka 4. 

Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik 
BiH", broj 34/02) i članka 61. stavak 2. Zakona o upravi 
("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo 
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na 
prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donosi 


