
Број 87 - Страна 16 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Понедјељак, 16. 11. 2015. 

 

животиња са позитивном реакцијом на профилактичке 
тестове на туберкулозу и бруцелозу, у складу са посебним 
прописима, не смију се користити за исхрану људи.". 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 159/15 
21. јануара 2015. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 31. stav 8., a u vezi s članom 27. stav 1. 
Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik 
BiH", broj 34/02) i člana 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 i Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, 
na 119. sjednici održanoj 21. januara 2015. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE 

ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA 

Član 1. 
U Pravilniku o higijeni hrane životinjskog porijekla 

("Službeni glasnik BiH", br. 103/12 i 28/14), u Prilogu III., 
Odjeljak IX., Poglavlje I., Dio I., stav (5) mijenja se i glasi: 

"(5) Sirovo mlijeko i kolostrum svih životinja koje ne 
ispunjavaju zahtjeve iz st. (1) do (4) ovog Dijela, a posebno 
životinja s pozitivnom reakcijom na profilaktičke testove na 
tuberkulozu i brucelozu, u skladu s posebnim propisima, ne smiju 
se koristiti za ishranu ljudi.". 

Član 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH". 
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Na temelju članka 31. stavak 8., a u svezi s člankom 27. 

stavak 1. 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 i Agencije za sigurnost hrane 
Bosne i Hercegovine, na 119. sjednici održanoj 21. siječnja 2015. 
godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O HIGIJENI HRANE 

ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA 

Članak 1. 
U Pravilniku o higijeni hrane životinjskog podrijetla 

("Službeni glasnik BiH", br. 103/12 i 28/14), u Privitku III., 
Odjeljak IX., Poglavlje I., Dio I., stavak (5) mijenja se i glasi: 

"(5) Sirovo mlijeko i kolostrum svih životinja koje ne 
ispunjavaju zahtjeve iz st. (1) do (4) ovog Dijela, a posebice 
životinja s pozitivnom reakcijom na profilaktičke testove na 
tuberkulozu i brucelozu, sukladno posebnim propisima, ne smiju 
se koristiti za prehranu ljudi.". 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH". 
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МИНИСТАРСТВО ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

952 
На основу члана 61. став 2. Закона о управи 

("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), члана 69. 
Закона о спорту у Босни и Херцеговини ("Службени гласник 
БиХ", бр. 27/08 и 102/09) и члана 4. став 2. Одлуке о 
установљењу Државне награде за спорт Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 2/09), министар 
цивилних послова доноси 

БЛИЖЕ КРИТЕРИЈУМЕ 
ЗА ДОДЈЕЛУ ДРЖАВНЕ НАГРАДЕ ЗА СПОРТ БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим критеријима ближе се утврђује начин додјеле 
Државне награде за спорт Босне и Херцеговине (у даљњем 
тексту: Награда за спорт) за остварене изузетне (значајне) 
спортске резултате у области спорта, начин рада Комисије за 
Награду за спорт Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 
Комисија), начин расписивања јавног конкурса за додјелу 
Награде за спорт (у даљем тексту: конкурс), начин 
предлагања спортиста и спортског колектива за Награду за 
спорт (у даљњем тексу: кандидат) поступак за додјелу 
Награде за спорт, новчани износ Награде за спорт и друга 
питања значајна за додјелу Награде за спорт. 

Члан 2. 
(Додјељивање Награде за спорт) 

(1) Награда за спорт додјељује се у облику плакете и 
новчане награде. 

(2) Годишње се додјељује само једна Награда за спорт. 
(3) Награда за спорт може се једном кандидату додијелити 

само једном. 

Члан 3. 
(Конкурс за додјелу Награде за спорт) 

(1) Конкурс за додјелу Награде за спорт расписује 
Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине 
(у даљњем тексту: Министарство). Исти ће бити 
објављен на Интернет страници Министарства, а траје 
15 дана од дана објављивања. 

(2) Конкурсом се утврђује поступак предлагања кандидата 
и рок за подношење приједлога за додјелу Награде за 
спорт. 

Члан 4. 
(Приједлог за додјелу Награде за спорт) 

(1) Право да поднесу Приједлог за додјелу Награде за 
спорт (у даљњем тексту: Приједлог) имају спортски 
савези, клубови, спортска удружења, спортске 
организације, за спортисте, тренере и јавне раднике, као 
и за колектив. 

(2) Приједлог мора садржавати писмено образложење у 
којем морају бити достављени и: биографију са личним 
подацима о кандидату, увјерење о држављанству, 
рјешење о регистрацији (ако се ради о колективу), 
затим податке о његовој дјелатности, спортским, 
односно другим резултатима, остварењима и 


