
Na temelju članka 33. stavak 4. i 5. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", 

broj 34/02) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 

42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za 

veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici održanoj 9. travnja 2009. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA ODLUKE O PRAĆENJU REZIDUA ODREĐENIH TVARI U ŽIVIM 

ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla 

("Službeni glasnik BiH", broj 1/04), u članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:  

"4. Plan donosi direktor Ureda za svaku kalendarsku godinu."  

 

Članak 2. 

 

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:  

"2. Tijekom kalendarske godine direktor Ureda može izmijeniti minimalne zahtjeve kontrole iz Aneksa III, 

osiguravajući tako da su isti jasnije utvrđeni, a ukupan efekat provođenja Plana povećan."  

 

Članak 3. 

 

U članku 29. riječi: "Vijeća ministara, na prijedlog Ureda" zamjenjuju se riječima: "direktora Ureda".  

 

 

Članak 4. 

 

U Aneksu I SKUPINA A točka 6. briše se.  

 

Članak 5. 

 

U Aneksu IV stavak 3. mijenja se i glasi:  

"3. Za tvari iz skupine B, nadzor treba vršiti u svrhu kontrole poštivanja maksimalno dozvoljenih količina 

rezidua veterinarskih ljekovitih sredstava, kao što je navedeno u Pravilniku o maksimalno dozvoljenim 

količinama veterinarskih lijekova i pesticida u proizvodima životinjskog podrijetla ("Službeni glasnik 

BiH", broj 6/09), Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminente u hrani 

("Službeni glasnik BiH", broj 1/09) i Pravilniku o količinama pesticida i drugih otrovnih supstanci, 

hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u životnim namirnicama ("Službeni list SFRJ", 

broj 59/83 i 79/87).  

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

 

VM broj 102/09 

9. travnja 2009. godine 

Sarajevo 
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Vijeća ministara BiH 

Dr. Nikola Špirić, v. r. 


