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На основу чл. 16. и 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 предлог Агенције за 
безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са 
надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 

Херцеговине, на 4. сједници одржаној 21. марта 2012. 
године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИМ КОЛИЧИНАМА ЗА 
ОДРЕЂЕНЕ КОНТАМИНАНТЕ У ХРАНИ 

Члан 1. 
У Правилнику о максимално дозвољеним количинама 

за одређене контаминанте у храни ("Службени гласник 
БиХ", број 37/09) члан 10. мијења се и гласи: 

''Члан 10. 
(Посебне одредбе за кикирики, остале сјеменке уљарица, 

орашасте плодове, сушено воће, рижу и кукуруз) 
Кикирики, остале сјеменке уљарица, орашасти 

плодови, сушено воће, рижа и кукуруз, који не испуњавају 
одредбе о максимално дозвољеним количинама (у даљем 
тексту: МДК) афлатоксина из тач. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 
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2.1.10 и 2.1.11 Анекса, могу се ставити на тржиште под 
условом да: 

а) нису намијењени за директну људску употребу 
или за употребу као састојак у храни; 

б) су усклађени са одговарајућим МДК из тач. 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 и 2.1.12 Анекса; 

ц) су подвргнути обради која укључује сортирање 
или другу физикалну обраду и да након те 
обраде нису прекорачене МДК прописане у тач. 
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 и 2.1.11 Анекса и 
да таква обрада не проузрокује друге штетне 
остатке; 

д) је на производима јасно означена њихова 
употреба и дa производи имajу сљедећу 
напомену: "Производ мора бити подвргнут 
сортирању или другој врсти физикалне обраде 
како би се смањила контаминација 
афлатоксинима прије људске употребе или 
употребе као састојка у храни". Напомена се 
ставља на етикету сваке појединачне врећице, 
кутије и другог, те на оригинални пропратни 
документ. Неизбрисивом идентификационом 
шифром пошиљке/серије означава се свака 
појединачна врећица, кутија и друге пошиљке, 
као и оригинални пропратни документ. " 

Члан 2. 
Члан 11. мијења се и гласи: 

''Члан 11. 
(Посебне одредбе за кикирики, друге сјеменке 

уљарица, производе добијене од њих и житарице) 
(1) На етикети сваке појединачне врећице, кутије и 

другог те на оригиналном пропратном документу 
потребно је да стоји јасна напомена о 
предвиђеној употреби. Мора постојати јасна 
повезаност овог пропратног документа и 
пошиљке на начин да је у њему наведен 
идентификациони код пошиљке који се налази на 
свакој појединачној врећици, кутији и другој 

пошиљци. Поред тога пословна дјелатност 
примаоца пошиљке мора бити наведена у 
пропратном документу и мора бити 
компатибилна са предвиђеном употребом; 

(2) Ако нема јасне напомене да прехрамбени 
производ није намијењен за исхрану људи, МДК 
из тач. 2.1.5 и 2.1.11 Анекса користе се за сав 
кикирики, остале сјеменке уљарица и производе 
добијене од њих и житарице које се стављају на 
тржиште. 

(3) Што се тиче изузетка за кикирики и друге 
сјеменке уљарица за мрвљење и примјене МДК 
из тачке 2.1.1 Анекса, он се примјењује 
искључиво на пошиљке на којима је јасно 
означена намјена и које на себи имају напомену 
'производ се мрви за производњу рафинираног 
биљног уља'. Напомена се ставља на етикету 
сваке појединачне врећице, кутије и другог те на 
пропратни документ (документе). Коначно 
одредиште мора бити машина за мрвљење." 

Члан 3. 
У члану 15. додају се сљедећи ставови: 
''(2) Овај правилник се не примјењује на коштице 

кајсије, сјеменке уљарица са изузетком 
кикирикија и производе из њихове прераде, који 
су стављени на тржиште прије његовог ступања 
на снагу. 

(3) МДК за охратоксин А из тачке 2.2.11. Анекса 
који ће се примјењивати од 1. јула 2012. године 
не примјењује се на производе који су стављени 
на тржиште прије тог датума. 

(4) Обавезу доказивања датума када су производи 
стављени на тржиште сноси субјекат у 
пословању са храном који је производ ставио на 
тржиште." 

Члан 4. 
У Анексу тач. од 2.1. до 2.1.12. мијењају се и гласе: 
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Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 48/12 
21. марта 2012. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Вјекослав Беванда, с. р.
 


