
На основу члана 24. став 8., а у вези са чланом 26. Закона о ветеринарству у Босни и 

Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 34/02) 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 Канцеларије за ветеринарство 

Босне и Херцеговине, на 3. сједници, одржаној 07. марта 2012. године, донио је 

 

ПРАВИЛНИК 

    (“Службени гласник БиХ” број 34 од 07.05.2012.године) 

 

О УСЛОВИМА УВОЗА И ПРОВОЗА ЖИВИХ ЖИВОТИЊА, СИРОВИНА, ПРОИЗВОДА 

И НУСПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА, ВЕТЕРИНАРСКИХ ЛИЈЕКОВА 

И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 

 

Члан 1. 

(Предмет) 

 

Овим Правилником прописују се услови за увоз и провоз у или кроз Босну и Херцеговину 

живих животиња, сировина, производа и нуспроизвода животињског поријекла, ветеринарских 

лијекова и медицинских средстава који се употребљавају у ветеринарству као и дијагностичких 

средстава и хране за животиње. 

 

Члан 2. 

(Значење термина) 

 

Поједини термини који се користе у овом Правилнику имају сљедеће значење: 

 

а) "пошиљка" је свака пошиљка животиња, сјемена за вјештачко осјемењивање, ембриона и 

јајних ћелија, прехрамбених производа, сировина и производа животињског поријекла, 

ветеринарских лијекова и медицинских средстава који се употребљавају у ветеринарству, 

дијагностичких средстава, хране за животиње, нуспроизвода и њихових производа, намијењена 

увозу или провозу у или кроз Босну и Херцеговину; 

 

б) "рјешење" је документ којим се утврђује непостојање ветеринарско-здравствених сметњи за 

увоз и провоз у или кроз Босну и Херцеговину пошиљки које морају да испуњавају услове 

прописане Рјешењем, као и документ којим се одобрава упис објекта у Регистар; 

 

ц) "субјект у пословању са пошиљкама" (у даљем тексту: Субјект) је свако правно или физичко 

лице којем је одобрено од надлежног органа да послује са пошиљкама наведеним под тачком а) 

овог члана; 

 

д) "регистар Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине" (у даљем тексту: 

Регистар), је листа одобрених објеката из којих је дозвољен увоз, а који се води на начин 

описан у Прилогу V овог Правилника; 

 

е) "увоз" је свако уношење пошиљки преко одобрених граничних ветеринарских прелаза 

Босне и Херцеговине, искључујући пошиљке у провозу; 

 

ф) "привремени увоз" је свако привремено уношење пошиљки на подручје Босне и 

Херцеговине, које након истека Рјешењем одређеног периода морају да буду враћене у земљу 

извозницу. 

 

г) "провоз" је свако превожење пошиљки из једне државе преко одобрених граничних 

ветеринарских прелаза Босне и Херцеговине у другу државу; 



 

х) "увозник" означава странку односно физичко или правно лице које подноси захтјев за упис 

објекта у Регистар Канцеларије, те подноси захтјев за редован или привремени увоз или провоз 

пошиљки у или кроз Босну и Херцеговину и одговоран је за пошиљку у прекограничном 

промету и након њене контроле од стране граничног ветеринарског инспектора; 

 

и) "надлежни ветеринарски инспектор" је ветеринарски инспектор задужен за одређено 

административно подручје; 

 

ј) "гаранција" је службени документ издат од стране надлежног органа земље извознице којим 

се гарантује да је објекат уредно регистрован и одобрен за извоз, те да испуњава прописане 

ветеринарско-здравствене услове у складу са важећим прописима земље извознице. 

 

Члан 3. 

(Увоз и провоз пошиљки) 

 

(1) Увоз пошиљки у Босну и Херцеговину дозвољен је: 

 

а) пошиљкама за које увозник посједује Рјешење издато од стране Канцеларије за 

ветеринарство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Канцеларија) у складу са овим 

Правилником; 

 

б) пошиљкама наведеним у Прилогу II овог Правилника, уколико потичу из објеката који су 

уписани у Регистар у складу са чланом 13. Овог Правилника и које приликом увоза прати 

ветеринарско-здравствени цертификат. 

 

(2) Провоз пошиљки кроз Босну и Херцеговину дозвољен је: 

 

а) пошиљкама живих животиња за које увозник посједује Рјешење издато од стране 

Канцеларије у складу са овим Правилником: 

 

б) пошиљкама прехрамбених производа, сировина и производа животињског поријекла, 

ветеринарских лијекова и медицинских средстава који се употребљавају у ветеринарству, 

дијагностичких средстава, хране за животиње, нуспроизвода и њихових производа. 

 

Члан 4. 

(Забрана увоза и провоза пошиљки) 

 

(1) Увоз пошиљки у Босну и Херцеговину није дозвољен: 

 

а) пошиљкама, осим оних наведених у Прилогу II овог Правилника, за које увозник не посједује 

Рјешење издато од стране Канцеларије; 

 

б) пошиљкама наведеним у Прилогу II овог Правилника које потичу из објеката који нису 

уписани у Регистар у складу са чланом 13. Овог Правилника; 

 

ц) пошиљкама чији је увоз забрањен посебним прописом. 

 

(2) Провоз пошиљки кроз Босну и Херцеговину није дозвољен: 

 

а) пошиљкама живих животиња за које увозник не посједује Рјешење издато од стране 

Канцеларије; 

 

б) пошиљкама чији је провоз забрањен посебним прописом. 

 



Члан 5. 

(Одређивање услова за увоз и провоз пошиљки) 

 

(1) Канцеларија је дужна при одређивању услова за увоз и провоз пошиљки да се води 

стандардима Европске уније (ЕУ), те у посебним случајевима одредбама потписаних споразума 

о ветеринарској сарадњи и препорукама Свјетске организације за здравље животиња (ОIE-а), те 

најновијим научним сазнањима и другим критеријумима који доприносе заштити здравља људи 

и животиња. 

 

(2) Рјешењем Канцеларије одређује ветеринарско- здравствене услове увоза или провоза за 

пошиљке које подлијежу издавању Рјешења. 

 

(3) За пошиљке из Прилога II овог Правилника које не подлијежу издавању Рјешења, 

Канцеларија одређује ветеринарско-здравствене услове увоза или провоза у складу са ставом 

(1) овог члана. 

 

Члан 6. 

(Захтјев за издавање рјешења) 

 

(1) Захтјев за издавање Рјешења у зависности од врсте пошиљке подноси се Канцеларији на 

једном од образаца прописаних у Прилогу I овог Правилника. 

 

(2) Захтјев се подноси с читко уписаним подацима и потписом увозника, а за правна лица 

овјерен печатом и потписан од стране одговорног лица. 

 

Члан 7. 

(Документација потребна за издавање рјешења за увоз) 

 

(1) Уз захтјев за издавање рјешења за увоз из Прилога I овог Правилника, у зависности од врсте 

пошиљке прилаже се сљедећа документација: 

 

а) овјерена копија судског рјешења о обављању дјелатности за правна лица за све врсте 

пошиљки, када се први пут подноси захтјев; 

 

б) копија рјешења о испуњености ветеринарско - здравствених услова за рад објекта у који се 

увози пошиљка, у случају да објекат подлијеже регистрацији, када се први пут подноси захтјев; 

 

ц) увозник је дужан да достави Канцеларији, у зависности од врсте пошиљке, један или више 

доље наведених докумената: 

 

1) позитивно мишљење надлежног ветеринарског инспектора о испуњавању услова прописаних 

Одлуком о условима и трајању карантина за увезене животиње ("Службени гласник БиХ", број 

54/04), са тачно наведеном адресом карантина и јединичним капацитетом за поједину врсту 

животиња, осим животиња за клање; 

 

2) позитивно мишљење надлежне селекцијске службе о поријеклу, производној и приплодној 

вриједности у случају увоза пошиљки живих животиња намијењених расплоду; 

 

3) позивницу или пријавни лист за учешће живе животиње на сајму, изложби, трци и другим 

дозвољеним манифестацијама и идентификациони документ који ће пратити животиње током 

привременог увоза; 4) у случају привременог увоза ради испаше у Босну и Херцеговину доказ 

да је надлежни ветеринарски инспектор који је надлежан за одговарајуће епизоотиолошко 

подручје обавијештен о привременом увозу на испашу; 

 



5) спецификацију робе која се намјерава увести, како је наведено у табели из Прилога IV овог 

Правилника у случају увоза ветеринарских лијекова, медицинских и дијагностичких средстава 

који подлијежу издавању рјешења; 

 

6) позитивно мишљење надлежне селекцијске службе о квалитету сјемена које се намјерава 

увозити за вјештачко осјемењивање; 

 

7) мишљење или извозно одобрење за извоз угрожених дивљих врста животиња од стране 

надлежног органа државе извознице у складу са Одлуком о ратификацији конвенције о 

међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака - СITES ("Службени 

гласник БиХ", број 11/08); 

 

8) мишљење или увозно одобрење за увоз угрожених дивљих врста животиња од 

стране надлежног органа Босне и Херцеговине у складу са Одлуком о ратификацији конвенције 

о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака - СITES. 

 

д) заједнички ветеринарски улазни документ (ЗВУД) или записник/записници о извршеном 

ветеринарско-здравственом прегледу на граници за све врсте пошиљки, по реализацији 

претходног Рјешења; 

 

е) ветеринарско-здравствени цертификат земље извознице за живе животиње, по реализацији 

претходног Рјешења; 

 

ф) записник/записници о извршеном ветеринарско- здравственом прегледу при истовару 

увезених пошиљки издат од стране надлежног ветеринарског инспектора по реализацији 

претходног Рјешења; 

 

г) рјешење о отварању карантина за пошиљке које подлијежу карантину, издат од стране 

надлежног ветеринарског инспектора по реализацији претходног Рјешења; 

 

х) записник/записници о извршеном узорковању увезене пошиљке од стране надлежног 

ветеринарског инспектора, по реализацији претходног Рјешења; 

 

и) рјешење о затварању карантина пошиљки по претходном Рјешењу о отварању карантина, 

издато од стране надлежног ветеринарског инспектора, по реализацији претходног Рјешења; 

 

ј) резултат/резултате анализе овлашћене ветеринарске лабораторије о аналитичким и 

дијагностичким испитиванима увезених пошиљки по реализацији претходног Рјешења; 

 

к) заједнички ветеринарски излазни документ (ЗВУД) или записник/записници о извршеном 

ветеринарско-здравственом прегледу на граници за привремено увезене животиње по 

реализацији претходног Рјешења; 

 

л) доказ о уплати накнаде за обраду захтјева, за све врсте пошиљки; 

 

м) административна такса у износу од 15 КМ, за све врсте пошиљки; 

 

(2) У случајевима када увозник није власник већ изнајмљује односно узима у закуп клаонице, 

складишта и друге објекте, обавезно мора да приложи и овјерен уговор о закупу објекта. 

 

Члан 8. 

(Документација потребна за издавање Рјешења за провоз) 

 



(1) Уз захтјев за издавање Рјешења за провоз из Прилога I овог Правилника, за живе животиње 

се прилаже доказ да ће сусједна држава у или кроз коју се намјерава увозити или провозити 

предметна пошиљка дозволити њен увоз или провоз на или кроз своје подручје. 

 

(2) Доказ из става (1) овог члана је званични документ издат од стране надлежног органа 

државе увознице или провознице. 

 

Члан 9. 

(Издавање Рјешења) 

 

(1) Рјешење издаје Канцеларија на основу поднесеног писаног захтјева увозника. 

 

(2) Рјешење се издаје за све пошиљке осим пошиљки наведених у Прилогу II овог Правилника. 

 

(3) Рјешење за упис објекта у Регистар издаје Канцеларија на основу поднесеног писаног 

захтјева увозника. 

 

Члан 10. 

(Пошиљке за које није потребно Рјешење) 

 

(1) Рјешење није потребно за увоз и провоз пошиљки које су наведене у Прилогу II овог 

Правилника. 

 

(2) Пошиљке наведене у ставу (1) овог члана приликом увоза и провоза мора да прати 

ветеринарско-здравствени цертификат на којем су наведени услови које прописује Канцеларија 

у складу са чланом 5. oвог Правилника. 

 

(3) Ветеринарско-здравствени цертификат који прати пошиљке из става (1) овог члана мора да 

буде у складу са Одлуком о ветеринарској свједоџби о здравственом стању животиња и 

пошиљака животињског поријекла у унутарњем и међународном промету ("Службени гласник 

БиХ", бр. 33/03, 14/04 и 35/05). 

 

Члан 11. 

(Привремени увоз) 

 

(1) Привремено увезена пошиљка може да борави на подручју Босне и Херцеговине најдуже 90 

дана. 

 

(2) О дужем трајању привременог увоза из става (1) овог члана одлучује Канцеларија на основу 

писаног захтјева странке. 

 

(3) Све живе животиње за које је издато Рјешење о привременом увозу, морају након истека 

Рјешењем одређеног периода бити враћене у земљу извозницу. 

 

(4) У случају да се укаже потреба, за трајним увозом привремено увезених животиња, увозник 

је дужан да се обрати Канцеларији са попуњеним захтјевом из Прилога I овог Правилника, да 

се одобри трајни увоз привремено увезених животиња. 

 

(5) Уз захтјев увозник је дужан да достави и доказ о уплати накнаде за обраду захтјева. 

 

(6) Канцеларија је дужна на основу захтјева из става (4) овог члана да изда Рјешење. 

 

Члан 12. 

(Избор земље поријекла, земље извознице и граничног ветеринарског прелаза) 

 



У захтјеву увозник може да наведе: 

 

а) само једну земљу поријекла пошиљке осим: 

 

1) у случају када се ради о рибама и рибљим производима који су ухваћени на рибарским 

бродовима или бродовима фабрикама који плове у различитим територијалним водама, под 

различитим заставама, а власништво су једне компаније. У том случају као, државе поријекла, 

могу се навести земље у којима је риба ухваћена односно земље под чијим заставама бродови 

плове; 

 

2) у случају увоза ветеринарских лијекова, медицинских и дијагностичких средства која 

подлијежу издавању рјешења може се навести више држава поријекла; 

 

б) само једну земљу извозницу; 

 

ц) одобрене граничне ветеринарске прелазе. 

 

Члан 13. 

(Упис објекта у Регистар) 

 

(1) Објекат може да буде уписан у Регистар уколико испуњава један од услова: 

 

а) да је регистрован или одобрен за трговину унутар Европске уније или за увоз у Европској 

унији и као такав се налази на једној од листа одобрених објеката Европске уније; 

 

б) да је достављена гаранцију за објекат од стране надлежног органа државе извознице са којом 

Босна и Херцеговина има потписан споразум о ветеринарској сарадњи; 

 

ц) да је прегледан од стране комисије Канцеларије, која је након прегледа објекта установила да 

су прописи, стандарди, производња и контрола коју обавља држава извозница најмање једнаки 

прописима у Босни и Херцеговини и да је предвиђена најмање једнака заштита потрошача. 

 

(2) Једном уписан објекат у Регистар не мора се поново уписивати од стране другог увозника 

који жели увозити из истог. 

 

(3) Регистри из Прилога V овог Правилника се редовно ажурирају и објављују на web страници 

Канцеларије. 

 

Члан 14. 

(Документација потребна за упис објекта у Регистар) 

 

(1) Уз захтјев за упис објекта у Регистар из Прилога I овог Правилника прилаже се сљедећа 

документација: 

 

а) овјерена копија судског Рјешења о обављању дјелатности за правна лица за све врсте 

пошиљки, када се први пут подноси захтјев; 

 

б) копија Рјешења о испуњености ветеринарско - здравствених услова за рад објекта у који се 

увози пошиљка, у случају да субјекат подлијеже регистрацији, када се први пут подноси 

захтјев; 

 

ц) у зависности од земље поријекла и дјелатности објекта, један или више доље наведених 

докумената: 

 



1) копија Рјешења о регистрацији или одобрењу објекта који се уписује у Регистар, издат од 

надлежног органа државе у којој се објекат налази, за објекте који послују са храном која у себи 

садржи мали постотак животињске компоненте (кондиторски објекти, објекти за производњу 

супа, тјестенина итд.) 

 

2) копија Рјешења о регистрацији или одобрењу објекта који се уписује у Регистар, издат од 

надлежног органа државе са којом Босна и Херцеговина има потписан 

споразум о ветеринарској сарадњи као и гаранцију за објекат од стране надлежног органа 

државе извознице. 

 

3) документ којим се доказује да је објекат регистрован или одобрен од стране Европске уније 

да се може бавити трговином унутар Европске уније и да се налази на једној од листа 

одобрених објеката Европске уније. 

 

д) доказ о уплати административне таксе у износу од 5 КМ за упис објекта у Регистар; 

 

(2) Сви документи који се прилажу уз захтјев за упис објекта, а који су написани на страним 

језицима, морају да имају овјерен превод од судског тумача на једном од језика који су у 

службеној употреби у Босни и Херцеговини. 

 

Члан 15. 

(Брисање објекта из Регистра) 

 

(1) Објекат се брише из Регистра уколико не испуњава прописане услове из члана 13. става (1) 

овог Правилника и члана 26. Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини ("Службени 

гласник БиХ", број 34/02); 

 

(2) Рјешење о брисању објекта из Регистра се доставља субјекту који је поднио захтјев за упис 

објекта у Регистар. 

 

(3) Листа објеката који су избрисани из Регистра ће се редовно објављивати на web страници 

Канцеларије. 

 

Члан 16. 

(Регистар добављача) 

 

(1) За упис добављача у Регистар потребно је Канцеларији доставити попуњен писани захтјев 

из Прилога I овог Правилника. 

 

(2) Регистар добављача се редовно ажурира и објављује на web страници Канцеларије. 

 

Члан 17. 

(Одобрени гранични ветеринарски прелази) 

 

(1) Гранични ветеринарски прелази преко којих се може обављати увоз или провоз пошиљки 

наведени су у Прилогу III овог Правилника. 

 

(2) У изузетним случајевима поред одобрених граничних ветеринарских прелаза наведених у 

Прилогу III овог Правилника могу се одредити и привремени гранични ветеринарски прелази 

преко којих се може обављати увоз и извоз пошиљки. 

 

(3) Привремени гранични ветеринарски прелази одређују се у складу са договором или 

споразумом са сусједном државом. 

 



(4) Одлуку о одређивању привремених граничних ветеринарских прелаза доноси директор 

Канцеларије за сваки прелаз појединачно. 

 

Члан 18. 

(Накнаде за обраду захтјева) 

 

(1) Висина накнаде за обраду захтјева која се уплаћује за издавање Рјешења за увоз и провоз 

износи 350 КМ. 

 

(2) Висина накнаде за обраду захтјева која се уплаћује за издавање Рјешења за привремени увоз 

износи 50 КМ. 

 

(3) Накнаде из ст. (1) и (2) овог члана су приход буџета институција Босне и Херцеговине и 

међународних обавеза Босне и Херцеговине. 

 

Члан 19. 

(Рок важења Рјешења) 

 

(1) Рјешење за увоз пошиљки престаје да важи: 

 

а) у року од 120 дана од дана доношења рјешења; 

 

б) уколико се прије истека рока рјешења из тачке а) овог става увезе количина пошиљке 

дозвољена Рјешењем. 

(2) Рјешење за привремени увоз пошиљки важи 90 дана од дана његовог доношења, осим ако 

Рјешењем није другачије прописано. 

 

Члан 20. 

(Рок издавања рјешења) 

 

Канцеларија је дужна да изда увознику одговарајуће Рјешење у року од 30 дана од дана пријема 

писаног захтјева. 

 

Члан 21. 

(Прилози Правилника) 

 

(1) Прилози од I до V саставни су дио овог Правилника. 

 

(2) Измјене и допуне Прилога овог Правилника доноси директор Канцеларије, у складу са 

измјенама и допунама важећих прописа, који се односе на ову област. 

 

Члан 22. 

(Престанак важења) 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима увоза и провоза 

живих животиња, производа животињског поријекла, ветеринарских лијекова, сточне хране и 

отпадака животињског поријекла у Босну и Херцеговину ("Службени гласник БиХ", бр. 52/09, 

38/10 и 65/10). 

 

Члан 23. 

(Ступање на снагу) 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

 

СМ број 101/12 
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Сарајево 

Предсједавајући 

Савјета министара БиХ 

Вјекослав Беванда, с.р. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


