
Broj 55 - Strana 2 S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Petak, 16. 8. 2019. 

 

 
На основу 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) и члана 42. став (1) 
Правилника о системима квалитета за прехрамбене 
производе ("Службени гласник БиХ", број 90/18), Савјет 
министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за 
безбједност хране Босне и Херцеговине, на 173. сједници 
одржаној 10. јуна 2019. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ОВЛАШЋЕНИМ ТИЈЕЛИМА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ 
УСАГЛАШЕНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДЕ ЗАШТИЋЕНЕ 

ОЗНАКЕ ПОРИЈЕКЛА, ЗАШТИЋЕНЕ ОЗНАКЕ 
ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА И ГАРАНТОВАНО 

ТРАДИЦИОНАЛНОГ СПЕЦИЈАЛИТЕТА 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом одлуком овлашћује се једно или више 
контролних тијела која дјелују као тијела за оцјењивање 
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усаглашености за производе заштићене ознаке поријекла, 
заштићене ознаке географског поријекла и гарантовано 
традиционалног специјалитета (у даљем тексту: тијела за 
оцјењивање усаглашености). 

Члан 2. 
(Тијела за оцјењивање усаглашености) 

(1) На основу испуњавања услова из члана 42. 
Правилника о системима квалитете за прехрамбене 
производе ("Службени гласник БиХ", број 90/18) (у 
даљем тексту: Правилник), као тијело за оцјењивање 
усаглашености, овлашћује се Органска контрола д.о.о. 
Сарајево. 

(2) Јавни позив за пријаву тијела за оцјењивање 
усаглашености стално је отворен на web страници 
Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Агенција), www.fsa.gov.ba. По пријави 
на Јавни позив једног или више тијела за оцјењивање 
усаглашености, а на основу испуњавања услова из 
члана 42. Правилника, Агенција припрема допуну ове 
одлуке и исту доставља Савјету министара Босне и 
Херцеговине на разматрање и доношење. 

(3) Листа овлашћених тијела за оцјењивање 
усаглашености објављује се у "Службеном гласнику 
БиХ". 

Члан 3. 
(Задаци) 

(1) Тијело за оцјењивање усаглашености проводи 
поступак провјере усаглашености са спецификацијом 
производа као и поступак потврђивања усаглашености 
са спецификацијом производа, за заштићене ознаке 
поријекла, заштићене ознаке географског поријекла и 
гарантовано традиционалног специјалитета, а 
детаљни задаци и начин рада прописани су 
Правилником. 

(2) Ако тијело за оцјењивање усаглашености утврди да 
произвођач производа, с називом заштићеним као 
заштићена ознака поријекла, заштићена ознака 
географског поријекла и гарантовано традиционалног 
специјалитета, односно корисник ознаке, као и сваки 
учесник у ланцу производње, прераде и дистрибуције, 
не производи производ у складу са спецификацијом 
производа, односно утврди велике неусаглашености, о 
томе мора без одгађања обавијестити Ахенцију и 
надлежну инспекцију. 

(3) Надзор над радом тијела за оцјењивање 
усаглашености проводи Агенција. 

Члан 4. 
(Трошкови) 

Трошкове утврђивања усаглашености сносе 
подносиоци захтјева или корисници ознака поријекла, 
ознака географског поријекла и гарантовано 
традиционалног специјалитета. 

Члан 5. 
(Престанак важења) 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о давању овлашћења правним лицима за област 
ознаке оригиналности и ознаке географског поријекла 
прехрамбених производа ("Службени гласник БиХ", број 
86/16). 

Члан 6. 
(Правни акти ЕУ с којима се врши усклађивање) 
Овом одлуком преузимају се одредбе члана 36. и 

члана 37. Уредбе Комисије (ЕУ) број 1151/2012 од 

21.11.2012. о системима квалитета за пољопривредне и 
прехрамбене производе. 

Члан 7. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

 

СМ број 79/19 
10. јуна 2019. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 


