
На основу чл. 14. и 45. став 2. Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине и министарствима Босне 

и Херцеговине (“Службени гласник БиХ“, број 11/2000), Вијеће министара Босне и Херцеговине на 

сједници одржаној 5. октобра 2000. године, донијело је 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

(“Службени гласник БиХ”, број 31 од 18. 12. 2000. године) 

I 

Оснива се Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Канцеларија), утврђује 

надлежност, начин руковођења, остваривање сарадње и друга питања од значаја за рад Канцеларије. 

II 

Канцеларија има својство правног лица са свим правима и одговорностима из своје надлежности. 

III 

Сједиште Канцеларије је у Сарајеву, у згради институција Босне и Херцеговине. 

IV 

Канцеларијом руководи директор. 

Директор Канцеларије има два замјеника. 

Директора и замјеника директора именује и разрјешава Вијеће министара на период од три године. 

Директор и два замјеника се на својим функцијама ротирају сваке године. 

Директор и два замјеника директора не могу бити из истог конститутивног народа. 

За директора и замјеника директора може се именовати особа која испуњава слиједеће услове: 

- да има високу стручну спрему ветеринарског смјера; 

- да има високо изражене организацијске способности; 

- да се посебно истиче у досадашњем раду. 

V 

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста, као и начин рада Канцеларије утврђује се 

Правилником о унутрашњој организацији Канцеларије, који доноси директор и замјеници директора 

Канцеларије уз претходну сагласност Вијећа министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Вијеће 

министара). 

VI 



Своја овлаштења директор и његови замјеници врше консензусом, на основу Статута и других 

позитивних прописа. 

Директор и његови замјеници за свој рад одговорни су Вијећу министара. 

VII 

Канцеларија има Статут и Опште акте који су њиме предвиђени. 

Статут Канцеларије доноси директор и замјеници директора Канцеларије уз претходно прибављену 

сагласност Вијећа министара. 

VIII 

Директор Канцеларије дужан је у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке извршити 

слиједеће: 

- регистровати оснивање Канцеларије; 

- донијети Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста; 

- предложити Вијећу министара на усвајање: план рада, финансијски план, план набавке средстава и 

опреме за рад Канцеларије; 

- отворити жиро-рачун Канцеларије; 

- обавити и друге организацијске и стручне послове потребне за рад Канцеларије. 

IX 

У оквиру своје надлежности Канцеларија обавља, посебно слиједеће послове: 

- предлаже прописе и координисање јединствених мјера, метода и поступака контроле заразних и 

паразитских болести животиња с листа А и Б Међународног зоосанитарног кодекса OIE.; 

- предлаже прописе ветеринарских услова за међународни промет (извоз из Босне и Херцеговине и увоз 

у Босну и Херцеговину) животиња, сировина, отпадака и производа животињског поријекла; 

- предлаже прописе услова за регистрацију објеката за клање животиња и спровођење јединственог 

поступка регистрације објеката за производњу, прераду, обраду, дораду или чување производа и 

сировина животињског поријекла намјењених извозу, односно увозу; 

- предлаже прописе јединственог програма мониторинга и контроле биорезидуа у животињама, те 

производима и сировинама животињског поријекла; 

- координише рад граничне ветеринарске инспекције и предлаже прописе јединствене документације за 

увоз, односно извоз животиња, сировина, отпадака и производа животињског поријекла и устројавање 

јединственог информацијског система граничне ветеринарске инспекције; 

-сарадња с међународним ветеринарским, здравственим и сличним институцијама и заједницама(О.I.Е., 

WHO, FAO, Европска комисија и сл.).  



координира представљање Босне и Херцеговине у међународним институцијама из области 

ветеринарства;   

-    праћење међународних прописа из области ветеринарства;   

-    међуентитетско усаглашавање прописа из области ветеринарства".   

 

 

X 

Рад Канцеларије се финансира из Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза 

Босне и Херцеговине. 

XI 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику БиХ“, а објавиће се и у 

службеним гласилима ентитета.  

 

ВМ број 44/00 5. октобра 2000. године 

Сарајево 

 

Предсједавајући Вијећа министара БиХ 

др.Спасоје Тушевљак, с.р. 

 

 

 

 


