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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, у 
сарадњи с надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине, на 104. сједници одржаној 8. јула 2014. 
године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УПОТРЕБИ 

ЗАСЛАЂИВАЧА У ХРАНИ 

Члан 1. 
У Правилнику о употреби заслађивача у храни 

("Службени гласник БиХ", број 83/08) у Анексу у колони Е 
бр., иза броја "Е 962" додаје се нови број "Е 964", који гласи: 
Е бр. Назив Храна Максимално 

дозвољена 
количина  

(mg/1 или mg/kg, 
гдје одговара) 

Е 964 Полиглицитол 

сируп 

Сладоледи 
Само производи смањене енергетске 
вриједности или без додатих шећера 

200 000

Екстра џемови и екстра желеи како 
је дефинисано Правилником о 
џемовима, желеима, мармеладама, 
пекмезима и заслађеном кестен 
пиреу ("Службени гласник БиХ", 
број 85/12) 
Само производи смањене енергетске 

500 000

вриједности или без додатих шећера 

Џемови, желеи, мармеладе и 
заслађено кестен пире како је 
дефинисано Правилником о 
џемовима, желеима, мармеладама, 
пекмезима и заслађеном кестен 
пиреу ("Службени гласник БиХ", 
број 85/12) 
Само производи смањене енергетске 
вриједности или без додатих шећера 

500 000

Остали слични намази од воћа или 
поврћа 
Само производи смањене енергетске 
вриједности или без додатих шећера 

500 000

Производи од какаа и чоколаде 
који су обухваћени Правилником о 
какау и чоколадним производима 
("Службени гласник БиХ", бр. 51/11) 
Само производи смањене енергетске 
вриједности или без додатих шећера 

200 000

    Остали слаткиши укључујући 
бомбоне за освјежавање даха 
- Само производи смањене 
енергетске вриједности на бази какаа 
или без додатих шећера 
- Само слаткиши на бази скроба 
смањене енергетске вриједности или 
без додатих шећера 

- Само жвакаће бомбоне без додатих 

шећера 

- Само тврде бомбоне без додатих 

шећера 

200 000
 
 

600 000

800 000

990 000

    

    

    Жвакаће гуме 

Само производи без додатих шећера 

200 000

    Житарице за доручак 
Само житарице за доручак или 
производи на бази житарица, 
смањење енергетске вриједности или 
без додатих шећера 

200 000

    Фини пекарски производи 
Само производи смањене енергетске 
вриједности или без додатих шећера 

300 000

    Десерти, искључујући производе 
од млијека и сличне производе, 
јестиве сладоледе, воће и поврће 
Само производи смањене енергетске 
вриједности или без додатих шећера 

300 000"

 

Члан 2. 
У дијелу Правилника под називом - Специфични 

критеријуми чистоће који се односе на одобрене заслађиваче 
за употребу у храни, у колони Е бр., иза броја "Е 962" додаје 
се нови број "Е 964", који гласи: 
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" 
Е 964 
СИРУП 
ПОЛИГЛИЦИТОЛА 

  

Синоними Хидрогенизовани скробни хидролизат, 
хидрогенизовани глукозни сируп и полиглицитол 

Дефиниција Смјеса која се састоји углавном од малтитола и 
сорбитола те мањих количина хидрогенизованих 
олиго- и полисахарида и малтротриитола. Добијен је 
каталитичком хидрогенацијом смјесе скробних 
хидролизата који се састоје од глукозе, малтозе и 
виших глукозних полимера, слично поступку 
каталитичке хидрогенације која се користи за 
производњу сирупа малитола. Сируп који настане 
овим поступком се десалинизира јонском размјеном те 
се концентрише на жељеном нивоу. 

Еinecs    

Хемијски назив Сорбитол: D-глуцитол 
Малтитол: (α)-D-Глукопираносил-1,4-D-глуцитол 

Хемијска формула Сорбитол: C6H14O6  
Малтитол: С12Н24О11 

Молекулска маса Сорбитол: 182,2 
Малтитол: 344,3 

Анализа Садржај не мањи од 99% укупних хидрогенизованих 
сахарида изражено на безводној основи, не мање од 
50% полиола више молекулске масе, не више од 50% 
малтитола и не више од 20% сорбитола изражено на 
безводној основи. 

Опис Безбојна чиста вискозна течност без мириса 

Иденитификација   

Растворљивост Јако растворљиво у води те помало растворљиво у 
етанолу 

Тестирање на малтитол Тест пролазан 

Тестирање на сорбитол Количини од 5 g узорка додајте 7 ml метанола, 1 ml 
бензалдехида и 1 ml хлороводоничне киселине. 
Помијешајте и протресите у механичкој мијешалици 
док не настану кристали. Филтрирајте кристале те их 
растопите у 20 ml кључале воде која садржи 1 g 
натријум-бикарбоната. Филтрирајте кристале, оперите 
са 5 ml смјесе воде и метанола (1:2) и посушите 
ваздухом. Кристали тако добијеног монобензилидиног 
деривата сорбитола топе се на температури између 
173 и 179°С. 

Чистоћа   

Садржај воде Не више од 31% (метода Карл Фишер) 

Хлориди Не више од 50 mg/kg 

Сулфати Не више од 100 mg/kg 

Редукујући шећери Не више од 0,3% 

Никал Не више од 2 mg/kg 

Олово Не више од 1 mg/kg 

 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 127/14 
8. јула 2014. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Вјекослав Беванда, с. р.

 




