
 

 

Година XIII 
Уторак, 2. липња/јуна 2009. године                   
                                                               Број 43                             

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   

На основу члана 3. тачке 27. Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини 
("Службени гласник БиХ", број 34/02), Канцеларија за ветеринарство Босне и 
Херцеговине донијела је   

ОДЛУКУ   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 
ОВЛАШТЕНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕЛАБОРАТОРИЈЕ   

Члан 1.   

У Одлуци о условима које морају испуњавати овлаштене ветеринарске дијагностичке 
лабораторије ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04 и 16/05), у члану 8. став 1. иза ријечи: 
"писмена упутства" додају се ријечи: "и процедуре".   

Члан 2.   

Члан 11. мијења се и гласи:   

"Члан 11.   

Испуњавање стандарда 
У сврху овлаштивања испитне лабораторије морају имати акредитоване методе испитивања 
према стандарду БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2006, Општи захтјеви за компетентност 
лабораторија за испитивање и калибрације, за она испитивања за која се захтијева овлаштење."   
 

Члан 3. 
 

1.    У члану 17. иза става 5. додају се нови ставови 6. и 7., који гласе:   
 
"6.    Рјешење из става 1. садржи најмање сљедеће податке:   
а)    назив и адресу лабораторије;   
б)    одјељење лабораторије, уколико је примјењиво;   
ц)    врсту испитивања за које се овлаштење издаје, са назнаком болести, односно производа, 
који се испитују;   
д)    кориштену методу испитивања;   
е)    остале информације које се односе на врсту и методу испитивања.   
7.    Надлежно тијело за овлаштивање доставља рјешења Канцеларији за ветеринарство 
Босне и Херцеговине."   



Члан 4.   

1.    У члану 18. став 2. мијења се и гласи:   

"2.    Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине води регистар овлаштених 
лабораторија."   

2.    У члану 18. став 3. мијења се и гласи:   

"3.    Регистар садржи најмање податке наведене у члану 17. став 6. ове Одлуке. 
Регистар овлаштених лабораторија доступан је заинтересованим лицима путем 
Интернет странице Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине".   

Члан 5.   

У члану 21. иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи:   

"6.    О свим недостацима из става 3. повјеренство обавјештава мјеродавно тијело за 
овлашћивање и Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине".   

Члан 6.   

Члан 29. мијења се и гласи:   

"Члан 29. 
Рок за испуњавање прописаних услова 

1.    Овлаштене лабораторије дужне су ускладити рад са условима прописаним овом 
Одлуком најкасније до 31. децембра 2009. године.  
  
2.    Лабораторије наведене у ставу 1. овог члана морају акредитовати методе 
испитивања за које су добиле овлаштење најкасније до 31. децембра 2010. године."   

 

Члан 7.   

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у "Службеном гласнику BiH.“ 
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Сарајево 

 Директор 
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