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"За замјенике државног координатора за SALW 
именују се Далибор Перић, Министарство одбране Босне и 
Херцеговине и Момир Брајић, Министарство спољних 
послова Босне и Херцеговине." 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 91/15 
15. јyла 2015. године 

Сарајево 

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

 
 

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću 
ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/06, 76/07 i 24/08), Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici održanoj 15. jula 
2015. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU 

KOORDINACIONOG ODBORA ZA KONTROLU 
MALOG I LAKOG NAORUŽANJA U BOSNI I 

HERCEGOVINI 

Član 1. 
U Odluci o imenovanju Koordinacionog odbora za kontrolu 

malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni 
glasnik BiH", broj 95/13) u članu 1. tač. a), b), e), i), o), p) i r) 
mijenjaju se i glase: 

a) Ermin Pešto, Ministarstvo sigurnosti Bosne i 
Hercegovine, državni koordinator; 

b) Dragan Vukadin, Državna agencija za istrage i zaštitu, 
član; 

e) Ivana Veselčić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i 
Hercegovine; 

i) Dalibor Perić, Ministarstvo odbrane Bosne i 
Hercegovine, zamjenik državnog koordinatora; 

o) Bojan Perduh, Uprava za indirektno oporezivanje, 
član; 

p) Midhat Hasanspahić, Direkcija za koordinaciju 
policijskih tijela Bosne i Hercegovine, član; 

r) Momir Brajić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i 
Hercegovine, zamjenik državnog koordinatora. 

Član 2. 
Član 3. mijenja se i glasi: 
"Za državnog koordinatora za SALW imenuje se Ermin 

Pešto, pomoćnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sektor 
za graničnu i opću sigurnost." 

Član 3. 
Član 4. mijenja se i glasi: 
"Za zamjenike državnog koordinatora za SALW imenuju se 

Dalibor Perić, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i 
Momir Brajić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i 
Hercegovine." 

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

se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 91/15 
15. jula 2015. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

609 
Na temelju čl. 16. i 31. Zakona o hrani ("Službeni glasnik 

BiH", broj 50/04), članka 7. stavak (4) Zakona o genetski 

modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) 
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, u 
suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine, na 15. sjednici održanoj 15. srpnja 2015., donijelo 
je 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I 

POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA 
STAVLJANJE GENETSKI MODIFICIRANE HRANE I 

HRANE ZA ŽIVOTINJE PRVI PUTA NA TRŽIŠTE 
BOSNE I HERCEGOVINE I ZAHTJEVIMA KOJI SE 

ODNOSE NA NJIHOVU SLJEDIVOST I OZNAČAVANJE 

Članak 1. 
U Pravilniku o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za 

stavljanje genetski modificirane hrane i hrane za životinje prvi 
puta na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose 
na njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", broj 
78/12) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) iza članka 17. dodaje se novi 
članak 17.a., koji glasi: 

"Članak 17.a. 
(Sadržaj zahtjeva za GM hranu za životinje koja sadrži GMO 

odobren u skladu s važećim propisima Europske unije) 
(1) Zahtjev iz članka 16. ovoga pravilnika za genetski 

modificiranu hranu za životinje odobrenu za stavljanje na 
tržište Europske unije, u skladu s važećim propisima 
Europske unije, mora sadržavati: 
a) ime i adresu podnositelja zahtjeva; 
b) naziv uvoznika/distributera ili onoga koji proizvodi, 

pakira i/ili stavlja na tržište hranu za životinje, a 
registriran je u Bosni i Hercegovini; 

c) certifikat izdan od nadležnog tijela zemlje podrijetla iz 
kojega je vidljivo da hrana za životinje sadrži genetski 
modificirani organizam koji je odobren za stavljanje 
na tržište Europske unije; 

d) broj i/ili presliku odluke Europske komisije kojom se 
potvrđuje da je odobreno korištenje danoga GMO-a 
na tržištu Europske unije; 

e) popis trgovačkih naziva proizvoda koji sadrže dani 
GMO; 

f) ovjerenu izjavu s obrazloženjem da se proizvod ili 
proizvodi koji su predmetom zahtjeva isključivo 
koriste kao hrana za životinje. 

(2) Svi priloženi službeni dokumenti iz stavka (1) ovoga članka 
moraju biti na jednom od jezika i pisama u službenoj 
uporabi u Bosni i Hercegovini." 

Članak 2. 
U članku 18. u stavku (4) iza točke e) dodaje se nova točka 

f), koja glasi: 
"f) pri razmatranju zahtjeva iz članka 17.a. provjerava i 

utvrđuje je li GMO iz zahtjeva odobren za korištenje u Europskoj 
uniji, uzimajući u obzir da je za taj GMO koji je odobren za 
stavljanje na tržište Europske unije EFSA prethodno provela 
procjenu rizika." 

Članak 3. 
U članku 20. u stavku (4) iza broja 17. dodaje se broj: 

"17.a.,". 

Članak 4. 
U članku 21. u stavku (5) iza broja 17. dodaje se broj: 

"17.a.,". 
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Članak 5. 
U članku 22. u stavku (3) iza broja 17. dodaje se broj: 

"17.a.,". 

Članak 6. 
U članku 34. u stavku (2) riječi: "iz članka 6. stavak (1) 

točka b) i članka 17. stavak (1) točka b)" zamjenjuju se sljedećim 
riječima: 

"iz članka 6. stavak (1) točka b), članka 17. stavak (1) točka 
b) i članka 17.a. stavak (1) toč. c) i f)". 

Članak 7. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave 

u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 86/15 
15. srpnja 2015. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

 
На основу чл. 16. и 31. Закона о храни ("Службени 

гласник БиХ", број 50/04), члана 7. став (4) Закона о 
генетички модификованим организмима ("Службени 
гласник БиХ", број 23/09) 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 
надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, на 15. сједници, одржаној 15. јула 2015. 
године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА 
ЗА СТАВЉАЊЕ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНЕ 
ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ ПРВИ ПУТ НА 

ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И 
ЗАХТЈЕВИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЊИХОВУ 

СЉЕДИВОСТ И ОЗНАЧАВАЊЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о условима и поступку издавања 

одобрења за стављање генетички модификоване хране и 
хране за животиње први пут на тржиште Босне и 
Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову 
сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", број 
78/12) (у даљем тексту: Правилник), иза члана 17. додаје се 
нови члан 17а. који гласи: 

"Члан 17а. 
(Садржај захтјева за ГМ храну за животиње која садржи 
ГМО одобрен у складу са важећим прописима Европске 

уније) 
(1) Захтјев из члана 16. овог правилника за генетички 

модификовану храну за животиње одобрену за 
стављање на тржиште Европске уније у складу са 
важећим прописима Европске уније мора садржавати: 
а) име и адресу подносиоца захтјева; 
б) назив увозника/дистрибутера или оног који храну 

за животиње производи, пакује и/или ставља на 
тржиште, а регистрован је у Босни и Херцеговини; 

ц) цертификат који је издан од стране надлежног 
органа земље поријекла из којег је видљиво да 
храна за животиње садржи генетички модифи-
ковани организам који је одобрен за стављање на 
тржиште Европске уније; 

д) број и/или копију одлуке Европске комисије којом 
се потврђује да је употреба датог ГМО-а одобрена 
на тржишту Европске уније; 

е) списак трговачких назива производа који садрже 
дати ГМО; 

ф) овјерену изјаву са образложењем да се производ 
или производи који су предмет захтјева користе 
искључиво као храна за животиње. 

(2) Сви приложени службени документи из става (1) овог 
члана морају бити на једном од језика и писама који су 
у службеној употреби у Босни и Херцеговини." 

Члан 2. 
У члану 18. у ставу (4) иза тачке е) додаје се нова тачка 

ф) која гласи: 
"ф) при разматрању захтјева из члана 17а. провјерава 

и утврђује да ли је ГМО из захтјева одобрен за 
коришћење у Европској унији, узимајући у обзир 
да је за тај ГМО који је одобрен за стављање на 
тржиште Европске уније ЕФСА претходно 
извршила процјену ризика." 

Члан 3. 
У члану 20. у ставу (4) иза броја 17. додаје се број: 

"17а,". 

Члан 4. 
У члану 21. у ставу (5) иза броја 17. додаје се број: 

"17а,". 

Члан 5. 
У члану 22. у ставу (3) иза броја 17. додаје се број: 

"17а,". 

Члан 6. 
У члану 34. у ставу (2) ријечи: "из члана 6. став (1) 

тачка б) и члана 17. став (1) тачка б)" замјењују се сљедећим 
ријечима: 

"из члана 6. став (1) тачка б), члана 17. став (1) тачка б) 
и члана 17а. став (1) тач. ц) и ф)". 

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 86/15 
15. јула 2015. године 

Сарајево

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

 
 

Na osnovu čl. 16. i 31. Zakona o hrani ("Službeni glasnik 
BiH", broj 50/04), člana 7. stav (4) Zakona o genetički 
modificiranim organizmima ("Službeni glasnik BiH", broj 23/09) 
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, u 
saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine na 15. sjednici, održanoj 15. jula 2015. godine, 
donijelo je 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA 

I POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA 
STAVLJANJE GENETIČKI MODIFICIRANE HRANE I 

HRANE ZA ŽIVOTINJE PRVI PUT NA TRŽIŠTE BOSNE 
I HERCEGOVINE I ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE 

NA NJIHOVU SLJEDIVOST I OZNAČAVANJE 

Član 1. 
U Pravilniku o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za 

stavljanje genetički modificirane hrane i hrane za životinje prvi 
put na tržište Bosne i Hercegovine i zahtjevima koji se odnose na 
njihovu sljedivost i označavanje ("Službeni glasnik BiH", broj 


