Понедјељак, 11. 8. 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СИРОВОМ
МЛИЈЕКУ
Члан 1.
У Правилнику о сировом млијеку ("Службени гласник
БиХ", број 21/11) члан 9. мијења се и гласи:
"Члан 9.
(Примјена критеријума за сирово млијеко)
Критеријуми у погледу укупног броја микроорганизама
и соматских ћелија сировог млијека, наведених у Табели 1. и
Табели 2. члана 8. овог правилника, примјењују се:
а) за производе који се извозе од дана ступања на
снагу овог правилника,
б) за производе који се не извозе почињу се
примјењивати од 01.01.2015. године."
Члан 2.
Члан 13. мијења се и гласи:
"Члан 13.
(Класирање сировог млијека)
На основу резултата лабораторијског испитивања
сирово млијеко се разврстава у класе млијека, како је
наведено у Табели 3. овог члана:
Табела 3.
Врста
млијека

Сирово кравље млијеко

Овчје и козје сирово
млијеко

Класа
млиjека

Број соматских
ћелија (у 1 мл)

Е

≤ 300.000

Број
микроорганизама
(у 1 мл)
≤ 80.000

Број
микроорганизама
(у 1 мл)
≤ 1.000.000

I

≤ 400.000

80.001 - 100.000

≤ 1.500.000

II

≤ 400.000

100.001 - 200.000

1.500.001 - 2.000.000

III

≤ 400.000

200.001 - 400.000

2.000.001 - 3.000.000

"
Члан 3.
Члан 14. мијења се и гласи:
"Члан 14.
(Прелазни период примјене и достизања критеријума за
сирово млијеко)
(1) Утврђује се прелазни период примјене и достизања
прописаних критеријума за сирово млијеко, у погледу
укупног броја микроорганизама и соматских ћелија у
једном милилитру крављег, овчјег и козјег млијека,
како је наведено у члану 13. Табели 3. овог правилника.
(2) Прелазни период за примјену критеријума за млијеко
разврстано у класе II и III наведене у члану 13. Табели
3. овог правилника је до 31.12.2014. године."
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 117/14
Савјета министара БиХ
8. јула 2014. године
Вјекослав Беванда, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 72. Zakona o hrani
("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) 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 Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i
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Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici, održanoj
8. jula 2014. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SIROVOM MLIJEKU
Član 1.
U Pravilniku o sirovom mlijeku ("Službeni glasnik BiH",
broj 21/11) član 9. mijenja se i glasi:
"Član 9.
(Primjena kriterija za sirovo mlijeko)
Kriteriji u pogledu ukupnog broja mikroorganizama i
somatskih ćelija sirovog mlijeka, navedenih u Tabeli 1. i Tabeli
2. člana 8. ovog pravilnika, primjenjuju se:
a) za proizvode koji se izvoze od dana stupanja na snagu
ovog pravilnika,
b) za proizvode koji se ne izvoze počinju se primjenjivati
od 1.1.2015. godine."
Član 2.
Član 13. mijenja se i glasi:
"Član 13.
(Klasiranje sirovog mlijeka)
Na osnovu rezultata laboratorijskog ispitivanja sirovo
mlijeko razvrstava se u klase mlijeka, kako je navedeno u Tabeli
3. ovog člana:
Tabela 3.
Vrsta
mlijeka
Klasa
mlijeka

Broj somatskih
ćelija (u 1 ml)

E

≤ 300.000

≤ 80.000

≤ 1.000.000

I

≤ 400.000

80.001 - 100.000

≤ 1.500.000

II

≤ 400.000

100.001 -200.000

1.500.001 - 2.000.000

≤ 400.000

200.001 - 400.000

2.000.001 - 3.000.000

III

Ovčije i kozije sirovo
mlijeko
Broj mikroorganizama Broj mikroorganizama
(u 1 ml)
(u 1 ml)

Sirovo kravlje mlijeko

"
Član 3.
Član 14. mijenja se i glasi:
"Član 14.
(Prijelazni period primjene i dostizanja kriterija za sirovo
mlijeko)
(1) Utvrđuje se prijelazni period primjene i dostizanja
propisanih kriterija za sirovo mlijeko, u pogledu ukupnog
broja mikroorganizama i somatskih ćelija u jednom
mililitru kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, kako je
navedeno u članu 13. Tabela 3. ovog pravilnika.
(2) Prijelazni period za primjenu kriterija za mlijeko razvrstano
u klase II. i III. navedene u članu 13. Tabela 3. ovog
pravilnika je do 31.12.2014. godine."
Član 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 117/14
Predsjedavajući
8. jula 2014. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Vjekoslav Bevanda, s. r.
Na temelju članka 17. stavak 2. i članka 72. Zakona o hrani
("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) 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 Agencije za
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Ureda za veterinarstvo
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Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i
Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 104. sjednici održanoj 8.
srpnja 2014. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SIROVOM MLIJEKU
Članak 1.
U Pravilniku o sirovom mlijeku ("Službeni glasnik BiH",
broj 21/11) članak 9. mijenja se i glasi:
"Članak 9.
(Primjena kriterija za sirovo mlijeko)
Kriteriji u pogledu ukupnoga broja mikroorganizama i
somatskih stanica sirovoga mlijeka, navedenih u Tablici 1. i
Tablici 2. članka 8. ovoga Pravilnika, primjenjuju se:
a) za proizvode koji se izvoze od dana stupanja na snagu
ovoga pravilnika,
b) za proizvode koji se ne izvoze počinju se primjenjivati
od 1.1.2015. godine."
Članak 2.
Članak 13. mijenja se i glasi:
"Članak 13.
(Klasiranje sirovog mlijeka)
Na osnovi rezultata laboratorijskog ispitivanja sirovo
mlijeko razvrstava se u klase mlijeka, kako je navedeno u Tablici
3. ovoga članka:
Tablica 3.
Vrsta
mlijeka
Klasa
mlijeka

Ovčje i kozje sirovo
mlijeko
Broj somatskih Broj mikroorganizama Broj mikroorganizama
stanica (u 1 ml)
(u 1 ml)
(u 1 ml)
Sirovo kravlje mlijeko

E

≤ 300.000

≤ 80.000

≤1.000.000

I.

≤ 400.000

80.001 - 100.000

≤1.500.000

II.

≤400.000

100.001 -200.000

1.500.001 - 2.000.000

III

≤400.000

200.001 - 400.000

2.000.001 - 3.000.000

"
Članak 3.
Članak 14. mijenja se i glasi:
"Članak 14.
(Prijelazno razdoblje primjene i dosezanja kriterija za sirovo
mlijeko)
(1) Utvrđuje se prijelazno razdoblje primjene i dosezanja
propisanih kriterija za sirovo mlijeko u pogledu ukupnoga
broja mikroorganizama i somatskih stanica u jednom
mililitru kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, kako je
navedeno u članku 13. Tablici 3. ovoga pravilnika.
(2) Prijelazno razdoblje za primjenu kriterija za mlijeko
razvrstano u klase II. i III. navedene u članku 13. Tablici 3.
ovoga pravilnika je do 31. 12. 2014. godine."
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 117/14
Vijeća ministara BiH
8. srpnja 2014. godine
Vjekoslav Bevanda, v. r.
Sarajevo
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МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1013

На основу члана 104. у вези са чланом 103. Закона о
кретању и боравку странаца и азилу ("Службени гласник
БиХ", бр. 36/08 и 87/12), члана 4. и 14. став (1) алинеја 8)
Закона о министарствима и другим органима управе Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03,
26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 и 6/13),
члана 15. 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) и члана 16. Закона о управи ("Службени
гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), Министарство
безбједности доноси

ПРАВИЛНИК

О РЕГИСТРОВАЊУ БИОМЕТРИЈСКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА СТРАНАЦА
ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим правилником утврђује се начин и садржај
узимања, као и рокови чувања биометријских карактеристика странаца.
Члан 2.
(Узимање биометријских података)
Под узимањем биометријских података, у смислу овог
правилника, подразумијева се узимање фотографије, отисака
прстију и отисака дланова, као и потписа помоћу
одговарајућих техничких средстава.
Члан 3.
(Узимање биометријских података од стране надлежних
органа)
(1) Министарство спољних послова Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: МСП) надлежно је за узимање
биометријских података у поступку издавања визе у
дипломатско-конзуларном представништву Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: ДКП БиХ) и у поступку
подношења захтјева за одобрење боравка у Босни и
Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) путем ДКП БиХ.
(2) Гранична полиција Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: ГП БиХ) надлежна је за узимање биометријских
података у поступку издавања визе на граници и
поништења визе на граници.
(3) Служба за послове са странцима (у даљем тексту:
Служба) надлежна је за узимање биометријских
података од странца: који је прихваћен по основу
међународног споразума о сарадњи у предаји и
прихвату лица чији је боравак незаконит, странца којем
је виза поништена или отказан боравак или му је
изречена мјера протјеривања из БиХ, који је стављен
под надзор, као и од странца у поступку одобрења
боравка у БиХ.
(4) Министарство безбједности - Сектор за азил (у даљем
тексту: Сектор за азил) надлежан је за узимање
биометријских података у поступку по захтјеву за
међународну заштиту (азил) у БиХ.
ПОГЛАВЉЕ II - НАЧИН И САДРЖАЈ УЗИМАЊА
БИОМЕТРИЈСКИХ ПОДАТАКА
Члан 4.
(Узимање фотографије)
(1) Узимање фотографије врши се снимањем дигиталном
камером у моменту подношења захтјева или

