
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 15. став 2. Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини ("Службени 

гласник БиХ", број 34/02) и члана 17. Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Вијеће 

министара Босне и Херцеговине, на приједлог Kанцеларије за ветеринарство Босне и 

Херцеговине, на ___ сједници одржаној _________2016. године, донијело је   

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О МЈЕРАМА ЗА ОТКРИВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И 

ИСКОРЈЕЊИВАЊЕ КЛАСИЧНЕ СВИЊСКЕ КУГЕ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о мјерама за откривање, сузбијање и искорјењивање класичне свињске 

куге ("Службени гласник БиХ", бр. 38/10, 51/11, 06/12, 4/13 и 90/14) у члану 27. став  

(2), ријечи: “1. јануара 2016. године“ замјењује се ријечима: “1. јануара 2017. године“. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном гласнику 

БиХ“. 

 

 

ВМ број _______ /16                                                                                Предсједавајући 

____________2016. године                                                                  Вијећа министара БиХ 

Сарајево                                                                                                                           

                                                                                                                  Денис Звиздић, с.р. 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О МЈЕРАМА ЗА 

ОТКРИВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЈЕЊИВАЊЕ КЛАСИЧНЕ СВИЊСКЕ КУГЕ 

 

I – Законски основ 

Законски основ за доношење овог Правилника садржан је у члану 15. став 2. Закона о 

ветеринарству у Босни и Херцеговини, гдје је јасно прописано да начин одређивања 

зараженог и угроженог подручја и детаљне мјере за утврђивање начина превенције, 

спрјечавање ширења и сузбијања заразне болести, услов за престанак важења мјера 

установљених ради контроле заразне болести, као и начин обавјештавања и 

информисања о томе, прописује Вијеће министара, на приједлог Канцеларије за 

ветеринарство Босне и Херцеговине. 

Законски темељ садржан је и у члану 17. Закона о Вијећу министара Босне и 

Херцеговине, који прописује да Вијеће министара БиХ, у вршењу својих права и 

дужности доноси подзаконске акте, укључујући и правилнике. 

 

II – Разлози за доношење 

Без обзира на претходно пролонгирање примјене става (2) члана 27. Правилника о 

мјерама за откривање, сузбијање и искорјењивање класичне свињске куге („Службени 

гласник БиХ,“ бр.: 38/10, 51/11, 06/12, 4/13 и 90/14) још увијек нису стечени сви услови 

за имплементацију споменутих одредби и престанак примјене вакцинисања свиња 

против класичне свињске куге. Стога је припремљен нови приједлог измјене 

Правилника о мјерама за откривање, сузбијање и искорјењивање класичне свињске 

куге. 

Наиме, прерани престанак имплементације вакцинисања свиња могао би довести до 

озбиљних економских посљедица и ширења ове заразне болести, због чега доношење 

ове измјене сматрамо неопходном. 

 

III- Финанцијска средства  

За имплементацију овог правилника нису потребна додатна финанцијска средства из 

буџета институција БиХ 


