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На основу члана 35. Закона о храни ("Службени 

гласник БиХ", број 50/04), и члана 17. Закона о Савјету 
министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет 
министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за 
безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са 
Канцеларијом за ветеринарство Босне и Херцеговине и 
надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, на 106. сједници одржаној 22. јуна 2017. 
године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СЛУЖБЕНИМ 
КОНТРОЛАМА КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ РАДИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПОСТУПАЊА У СКЛАДУ С 
ОДРЕДБАМА ПРОПИСА О ХРАНИ И ХРАНИ ЗА 

ЖИВОТИЊЕ ТЕ ПРОПИСА О ЗДРАВЉУ И 
ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА 

Члан 1. 
У Правилнику о службеним контролама које се 

спроводе ради верификације поступања у складу с 
одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа 
о здрављу и добробити животиња ("Службени гласник БиХ", 
број 5/13), у члану 4. став (1) тачка а), алинеја друга, иза 
ријечи: "хране биљног поријекла" додају се ријечи: 
"укључујући и храну која садржи и/или се састоји или 
потиче од генетички модификованих организама,". 

У тачки б) иза алинеје jeдaн додају се нове алинеје које 
гласе: 

"- хране животињског поријекла која садржи и/или 
се састоји или потиче од генетички модифико-
ваних организама, ветеринарска инспекција, 

- хране биљног поријекла која садржи и/или се 
састоји или потиче од генетички модификованих 
организама, санитарна инспекција односно 
инспекција за храну,". 

У тачки ц) иза ријечи: "у малопродаји " додају се 
ријечи: "укључујући и храну која садржи и/или се састоји 
или потиче од генетички модификованих организама,". 
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У тачки д) иза алинеје jeдaн додају се нове алинеје које 
гласе: 

"- хране животињског поријекла која садржи и/или 
се састоји или потиче од генетички модификова-
них организама, гранична ветеринарска инспек-
ција, 

- хране биљног поријекла која садржи и/или се 
састоји или потиче од генетички модификованих 
организама, санитарна инспекција односно 
инспекција за храну,". 

Члан 2. 
У члану 4. став (2) тачка а), у алинеји двa, иза ријечи: 

"хране за животиње биљног поријекла" додају се ријечи: 
"укључујући и храну за животиње биљног поријекла која 
садржи и/или се састоји или потиче од генетички 
модификованих организама,". 

У тачки б) иза ријечи: "без обзира на поријекло" додају 
се ријечи: "укључујући и храну за животиње која садржи 
и/или се састоји или потиче од генетички модификованих 
организама,". 

У тачки ц) иза ријечи: "без обзира на поријекло" додају 
се ријечи: " укључујући и храну за животиње која садржи 
и/или се састоји или потиче од генетички модификованих 
организама,". 

У тачки д) иза ријечи: "без обзира на поријекло" додају 
се ријечи: " укључујући и храну за животиње која садржи 
и/или се састоји или потиче од генетички модификованих 
организама.". 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 170/17 
22. јуна 2017. године 

Сарајево 

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

 


