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Понедјељак, 11. 8. 2014.

На основу члана 17. став 2. и члана 72. Закона о храни
("Службени гласник БиХ", број 50/04) 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 и
Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине, у
сарадњи с надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта
Босне и Херцеговине, на 104. сједници одржаној 8. јула 2014.
године, донио је

Понедјељак, 11. 8. 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СИРОВОМ
МЛИЈЕКУ
Члан 1.
У Правилнику о сировом млијеку ("Службени гласник
БиХ", број 21/11) члан 9. мијења се и гласи:
"Члан 9.
(Примјена критеријума за сирово млијеко)
Критеријуми у погледу укупног броја микроорганизама
и соматских ћелија сировог млијека, наведених у Табели 1. и
Табели 2. члана 8. овог правилника, примјењују се:
а) за производе који се извозе од дана ступања на
снагу овог правилника,
б) за производе који се не извозе почињу се
примјењивати од 01.01.2015. године."
Члан 2.
Члан 13. мијења се и гласи:
"Члан 13.
(Класирање сировог млијека)
На основу резултата лабораторијског испитивања
сирово млијеко се разврстава у класе млијека, како је
наведено у Табели 3. овог члана:
Табела 3.
Врста
млијека

Сирово кравље млијеко

Овчје и козје сирово
млијеко

≤ 300.000

Број
микроорганизама
(у 1 мл)
≤ 80.000

Број
микроорганизама
(у 1 мл)
≤ 1.000.000

≤ 400.000

80.001 - 100.000

≤ 1.500.000

Класа
млиjека

Број соматских
ћелија (у 1 мл)

Е
I
II

≤ 400.000

100.001 - 200.000

1.500.001 - 2.000.000

III

≤ 400.000

200.001 - 400.000

2.000.001 - 3.000.000

"
Члан 3.
Члан 14. мијења се и гласи:
"Члан 14.
(Прелазни период примјене и достизања критеријума за
сирово млијеко)
(1) Утврђује се прелазни период примјене и достизања
прописаних критеријума за сирово млијеко, у погледу
укупног броја микроорганизама и соматских ћелија у
једном милилитру крављег, овчјег и козјег млијека,
како је наведено у члану 13. Табели 3. овог правилника.
(2) Прелазни период за примјену критеријума за млијеко
разврстано у класе II и III наведене у члану 13. Табели
3. овог правилника је до 31.12.2014. године."
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 117/14
Савјета министара БиХ
8. јула 2014. године
Вјекослав Беванда, с. р.
Сарајево
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