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ПРЕДГОВОР И ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1.1. Европска политика за квалитет хране
Европа је позната по различитости својих сточарских и пољопривредних производа, што потиче
из разлика природне околине и метода обраде земљишта које су развијане вјековима. Заједно са
одличним кулинарством, европска храна и пића играју главну улогу у детерминисању културног
идентитета европских народа и региона. Високи квалитет пољопривреде у Европској унији (ЕУ)
кључ је њеног успјеха (Заједничка пољопривредна политика ЕУ).
У Европској унији су осамдесетих година прошлог вијека поједини производни сектори увели
производне квоте. Истовремено се појавила потреба за побољшањем квалитета хране као
средством за постизање равнотеже између понуде и потражње, са једне стране, и смањење
вишка, са друге стране. Неке од чланица Европске уније формирале су своје сопствене прописе
за охрабривање производње и заштите специфичних назива прехрамбених производа (Европска
политика за квалитет пољопривредних производа). Међутим, ови прописи су били значајно
другачији од земље до земље чланице, што је стварало баријере у промету тих производа на
заједничком тржишту Заједнице.
Будући да је, у свјетлу ових околности, требало подстицати диверсификацију пољопривредне
производње како би се постигао бољи баланс између понуде и потражње на тржиштима, као и
да би промоција производа са одређеним карактеристикама могла бити од велике користи за
руралну привреду, посебно у неразвијеним и удаљеним подручјима која су слабије насељена,
морало се пронаћи заједничко рјешење у Европској унији.

боље препознатљивости и промоцију оних њихових производа који имају посебна својства, док у
исто вријеме штити те произвођаче од неправедне праксе.
Међу важним предностима које произвођачима Европске уније дају конкурентну предност и
увелико доприносе њеној живућој културној и гастрономској баштини јесу квалитет и разноврсност
производње у подручју пољопривреде, рибарства и аквакултуре. Ово је посљедица вјештина
и одлучности пољопривредника и произвођача Уније који су сачували обичаје, истовремено
уважавајући развој нових производних метода и материјала.
Произвођачи могу да наставе производити разноврсне квалитетне производе само ако је њихов
труд праведно награђен. То захтијева да су они у стању да обавјештавају купце и потрошаче о
значају својих производа под условима праведног тржишног такмичења. Осим тога, морају
правилно идентификовати своје производе на тржишту. На овај начин системи квалитета могу
допринијети и надопунити политику руралног развоја, као и политике тржишне и доходовне
подршке заједничке пољопривредне политике (ЗПП). Посебно могу да допринесу подручјима у
којима пољопривредни сектор има већи привредни значај те подручјима са отежаним привредним
условима.
У циљу поједностављења законског окружења ЗПП-а ЕУ дошло се до потребе да се нови приступ
примијени и на прописе у подручју политике квалитета пољопривредних производа а да се не
доводи у питање посебност тих производа. Тако је донесена Уредба (ЕУ) бр. 1151/2012 Европског
парламента и Савјета од 21. новембра 2012. о системима квалитета за пољопривредне и
прехрамбене производе.

Осим тога, већа едукација о нутритивним и протективним својствима хране те повећана куповна
моћ потрошача у Европској унији утицале су на то да потрошачи придају све већу важност
квалитету прехрамбених производа, а не количини. То је довело до повећане потражње за
прехрамбеним производима са препознатљивим географским поријеклом који су незаобилазан
дио културе и традиције неког краја. То је у пракси значило прихватање једнообразног приступа,
стварање једнаких и праведних услова за конкурентност међу произвођачима Европске уније, али
и предвиђање трговине са трећим земљама које нуде једнаке гаранције за ово питање.
Резултат тих активности је Уредба (ЕЕЗ) бр. 2081/92 о заштити ознака географског поријекла
и заштићених ознака поријекла за пољопривредне производе и Уредба (ЕЕЗ) бр. 2082/92 о
потврдама о посебним својствима пољопривредних производа. Доношењем Уредбе (ЕЕЗ) бр.
2081/92 производња, прерада и дистрибуција пољопривредних и прехрамбених производа са
препознатљивим географским поријеклом почела је имати све већу улогу у привреди Заједнице.
До 20. марта 2006. године већ има 678 производа заштићених на нивоу Европске уније. Од тога је
регистровано ознакама поријекла (ЗОП) 379 производа, ознакама географског поријекла (ЗОГП)
284 и ознакама гарантовано традиционалног специјалитета хране (ГТС) 15 производа.
Будући да је оквир правила Заједнице о систему заштите омогућио развој ознака географског
поријекла и ознака поријекла и повећао повјерење потрошача у те производе, ради јасноће
и појашњења процедура, Савјет ЕУ донио је Уредбу Савјета (ЕЗ) бр. 510/2006 о заштити ознака
географског поријекла и ознака поријекла пољопривредних и прехрамбених производа, као и
Уредбу Савјета (ЕЗ) бр. 509/2006 о пољопривредним и прехрамбеним производима као гарантовано
традиционалним специјалитетима. Број заштићених производа и даље се повећава, тако да до 21.
новембра 2012. године има укупно 1.106 заштићених производа на нивоу Европске уније. Од тога,
ознакама поријекла (ЗОП) 534 производа, ознакама географског поријекла (ЗОГП) 535 и ознакама
гарантовано традиционалног специјалитета хране (ГТС) 37 производа.
Приоритети стратегије Европа 2020, који су утврђени у комуникацији Комисије под насловом
„Европа 2020: Стратегија за паметан, одржив и укључив раст”, укључују циљеве постизања
конкурентне привреде засноване на знању и иновацијама те промовисању привреде са високим
степеном запослености која ствара социјалну и територијалну кохезију. Политика квалитета
пољопривредних производа морала би омогућити произвођачима права средства за постизање
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1.2. Правни оквир у Босни и Херцеговини
Појам „квалитет хране“ дефинисан је чланом 3. Закона о храни (Службени гласник БиХ бр. 50/04)
и односи се на свеукупна својства хране која доприносе њеној способности да задовољи потребе
крајњег потрошача. Субјектима у пословању са храном допуштено је да на тржиште стављају
храну прописаног квалитета, као и храну за коју нису прописани захтјеви квалитета ако храна
одговара одредбама о здравственој исправности и наводима на декларацији.
Међутим, осим прописаних основних и базичних предуслова за здравље и безбједност хране по
европској политици за квалитет пољопривредних производа, која је узела у обзир Заједничке
пољопривредне политике (ЗПП) из 2003. и 2004. године, према којој пољопривредници у великој
мјери зависе од остваривања највеће могуће финансијске добити од својих производа на
отвореном тржишту, особине квалитета повезане су са:
 специфичним карактеристикама производа, често повезаним са географским
поријеклом или регионом производње (нпр. планински региони), животињском врстом
или методом производње (нпр. органска пољопривреда);
 специјалним додацима храни;
 посебним методама производње, које су често резултат локалног знања и традиције;
 поштовањем високих стандарда заштите природе и добробити животиња;
 прерадом, припремом, презентацијом и обиљежавањем производа на начине који
побољшавају атрактивност производа у очима потрошача.
На основу одредби Закона о храни, Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције
за безбједност хране БиХ (у даљем тексту: Агенција) у сарадњи с надлежним органима ентитета и
Брчко дистрикта БиХ, донио је Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе (у
даљем тексту: Правилник) (Службени гласник БиХ број 90/18), који је усклађен са:
• Уредбом Комисије (ЕУ) број 1151/2012 од 21. новембра 2012. о системима квалитета за
пољопривредне и прехрамбене производе; и
• Проведбеном уредбом Комисије (ЕУ) бр. 668/2014 од 13. јула 2014. о утврђивању
правила за примјену Уредбе (ЕУ) бр. 1151/2012.
Овим Правилником прописује се поступак заштите ознака поријекла и заштите ознака
географског поријекла те поступак заштите ознака гарантовано традиционалног специјалитета
на подручју Босне и Херцеговине, као и поступак за подношење захтјева за регистрацију и
подношење приговора за ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано
традиционалног специјалитета прехрамбених производа на нивоу Европске уније.
Правилник је ступио на снагу 26. децембра 2018. године.
Да би поступак регистрације био што јаснији, приступило се изради ових смјерница које ће на
једноставан и прихватљив начин дати потребне информације у вези са поступком регистрације
на нивоу Босне и Херцеговине, али и на нивоу Европске уније.
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ПРОЦЕС РЕГИСТРОВАЊА

2.1. Предности заштићених ознака

2.2. Шта се може регистровати

Системи за одређивање квалитетних прехрамбених производа дизајнирани су како би заштитили
права произвођача и потрошача. Обје групе имају значајну корист од имплементације ових
система. Осим од ових двију група, имамо велика очекивања и од представника власти.

Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе прописује поступак за регистрацију
ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантовано традиционалних
специјалитета прехрамбених производа, садржај, облик и начин вођења Регистра ознака
поријекла, Регистра ознака географског поријекла и Регистра ознака гарантовано традиционалног
специјалитета прехрамбених производа те систем утврђивања усклађености.

Та очекивања нису мала и наведена су у наставку текста.
 Очекивања произвођача хране
могла би се свести на:
 повећану конкурентност у односу на
друге произвођаче и прерађиваче
сродног производа,
 стандардизацију производње, а тиме и
уједначен квалитет производа код свих
произвођача,
 задовољавање жеља потрошача на
тржишту (вјеродостојни производи
бољег квалитета),
 виши животни стандард свих учесника
у ланцу производње и прераде,
као резултат побољшања услова
производње и продаје у подручјима
производње,
 повећање капацитета производње,
 спречавање патворења заштићених
производа како у БиХ тако и ван граница.

 Очекивања потрошача су:
 стални квалитет (механизми контроле
квалитета које проводи цертификациони
орган дају потрошачима производе
сталног, уједначеног квалитета и већу
безбједност производа),
 јасно означавање производа заштићене
ознаке (прописани заштићени знаци
ознаке како на нивоу БиХ тако и ЕУ,
знаци/лого удружења) производ боље
разликује од осталих сродних производа,
 бољи избор (повећање повјерења купаца
у те производе омогућује бољи избор).

• Разред 1.1. Свјеже месо (и нуспроизводи клања),
• Разред 1.2. Месни производи (кухани, сољени, димљени итд,
• Разред 1.3. Сиреви,
• Разред 1.4. Остали производи животињског поријекла (јаја, мед, различити млијечни
производи, осим маслаца, итд.),
• Разред 1.5. Уља и масноће (маслац, маргарин, уље итд.),
• Разред 1.7. Свјежа риба, мекушци и ракови те производи добијени од њих,
• Разред 1.8. Остали производи (зачини итд.).

 Очекивања власти/политике од
географске заштите хране:
 повећање запослености, посебно у
запостављеним руралним подручјима,
и повећан останак младих на селу (ово
је један од примарних проблема и
приоритет власти усвојен у стратегијама
развоја у већини општина/региона гдје
се производе ови производи),

 главни дио приче која прати ове
производе односи се на традицију,
квалитет, укус и да је њихова
специфичност управо проистекла
географским мјестом производње. То
се уклапа у стратегије развоја локалних
средина у којима се производе ови
производи, гдје су, у највећој мјери,
туризам а с њим и гастрономска
понуда тог подручја стратешки високо
позиционирани
Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине

Производи намијењени исхрани људи:

• Разред 1.6. Воће, поврће и житарице, у природном стању или прерађени,

 тијесна повезаност хране с мјестом/
регионом. То је тим више изражено
што у већини назива имамо географски
префикс мјеста/региона гдје се
производи,
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Регистрацији ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантовано
традиционалног специјалитета подлијежу прехрамбени производи намијењени људској исхрани,
осим производа винског сектора, изузимајући винско сирће, и јакa алкохолнa пића, који су
уређени посебним прописима. Прехрамбени производи намијењени људској исхрани који се
могу регистровати ознакама поријекла, ознакама географског поријекла и ознакама гарантовано
традиционалног специјалитета сврстани су у сљедеће категорије:

Други прехрамбени производи:
Ознаке поријекла и ознаке географског поријекла
• Разред 2.1. Пиво,
• Разред 2.2. Чоколада и чоколадни производи,
• Разред 2.3. Хљеб, фино пециво, колачи, слаткиши, кекси и други пекарски производи,
• Разред 2.4. Напици произведени од биљних екстраката,
• Разред 2.5. Тјестенина,
• Разред 2.6. Со,
• Разред 2.7. Сенф.
Гарантовано традиционални специјалитет
• Разред 2.8. Готови оброци,
• Разред 2.9. Пиво,
• Разред 2.10. Чоколада и чоколадни производи,
• Разред 2.11. Хљеб, фино пециво, колачи, слаткиши, кекси и други пекарски производи,
• Разред 2.12. Напици произведени од биљних екстраката,
• Разред 2.13. Тјестенина,
• Разред 2.14. Со.
Систем заштићених ознака поријекла и заштићених ознака географског поријекла успоставља
се за пружање помоћи произвођачима производа везаних за географска подручја са циљем
осигурања праведног поврата за квалитет њихових производа, уједначене заштите назива као
права интелектуалног власништва на територији Босне и Херцеговине те јасне информације
потрошачима о својствима производа с додатом вриједношћу.
Процес регистровања
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 Ознака поријекла назив је којим се означава производ:
1) који потиче из одређеног мјеста или региона;
2) чији квалитет или карактеристике, битно или искључиво, настају под утицајем
посебних природних и људских фактора одређене географске средине; и
3) чије се све фазе производње одвијају у одређеном географском подручју.
 Ознака географског поријекла назив је којим се означава производ:
1) који потиче из одређеног мјеста или региона;
2) чији се квалитет, углед или остале карактеристике приписују његовом географском
поријеклу; и
3) чија се најмање једна фаза производње одвија у одређеном географском подручју.
Одређени називи сматрају се ознакама поријекла иако сировине за те производе долазе из
географског подручја које је веће или различито од дефинисаног географског подручја, под
условом да:
а) је подручје производње сировина дефинисано;
б) постоје посебни услови за производњу сировина;
ц) постоје системи контроле који осигуравају испуњавање услова из тачке б.
Сировинама у наведеном случају сматрају се само живе животиње, месо и млијеко.

2. Веома важан аспект је обезбјеђење
сировине. Ако се процијени да се у
дефинисаном географском подручју неће
моћи
произвести
довољна
количина
сировине
постојаног
квалитета,
није
препоручљиво
затражити
регистрацију
ознаке поријекла, већ је боље затражити
регистрацију ознаке географског поријекла.
Такав примјер је Schwarzwälder Schinken
(шварцвалдска шунка), назив који је на нивоу
и Европске уније регистрован као ознака

географског поријекла. Наиме, у Шварцвалду
се узгајају свиње ради производње шунке, али
је ријеч о количинама које нису довољне да би
се задовољила потражња за тим производом
и из тог разлога назив није регистрован као
ознака поријекла. Будући да се ради о ознаци
географског поријекла, произвођачима је
допуштено да набављају свиње из других
њемачких односно европских региона, што у
случају да је ријеч о ознаци поријекла не би
било могуће.

3. С обзиром на то да су мотиви за
регистрацију, осим неограничене заштите,
у првом реду бољи изгледи за пласман
датог производа, посебно би требало узети
у обзир очекивања потрошача.

прерађен и припремљен у Болоњи?
Најчешће да. Међутим, Mortadella Bologna
је регистрована као ознака географског
поријекла на нивоу Европске уније и није
нужно да се све фазе производње одвијају
у дефинисаном географском подручју. Стога
је врло важно прије одлучивања која ће
се ознака регистровати (ознака поријекла
или ознака географског поријекла) узети
у обзир мишљење потрошача о називу
прехрамбеног производа и шта закључују о
његовом поријеклу.

Је ли потрошачу важно добити производ са
ознаком поријекла? Полази ли потрошач
приликом избора производа од тога да се
производ производи, прерађује и припрема
у истом региону? Шта потрошач очекује
када чује нпр. Mortadella Bologna? Сматра
ли да је то производ који је произведен,

Географско подручје назив је за подручје које мора бити раздвојено и јасно дефинисано на детаљан
и прецизан начин, тако да се избјегне свака двосмисленост.

не

У складу са наведеним дефиницијама, ознаке увијек морају задовољити услов повезаности са
географским подручјем те стварну материјалну повезаност. Каква је и којег обима та веза, зависи
од саме ознаке која се жели регистровати. Наиме, ознака поријекла се по интензитету повезаности
разликује од ознаке географског поријекла.

Производња, прерада и припрема
у истом географском подручју?

не

не

Код ознаке географског поријекла захтијева се да одређени квалитет, углед или неко друго
својство произлази из географског подручја. Стога се у ограниченом подручју мора одвијати само
производња и/или прерада и/или припрема.

Најбољи и нама најближи примјери
ознаке поријекла који су регистровани
на нивоу Европске уније су Prosciutto
Toscano и Prosciutto di Parma. Будући да се
у Тоскани производи месо које се затим
прерађује у пршут, Prosciutto Toscano могао
се регистровати као ознака поријекла. То
исто вриједи и за Prosciutto di Parma.
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Је ли загарантован једнак
квалитет сировина?

да

Приликом доношења одлуке о томе која се од ознака жели регистровати (ознака поријекла
или ознака географског поријекла) потребно је у обзир узети сљедеће аспекте:

Међутим, у случају Nürnberger Lebkuchen
(нирнбершки медењаци) није се могла
тражити регистрација ознаке поријекла
јер је ријеч о колачима који садрже
кандиране наранџе, лимуне, бадеме те
многе друге зачине који не могу бити
поријеклом из Нирнберга. Због тога је
тај назив регистрован на нивоу Европске
уније ознаком географског поријекла.

Очекује ли потрошач да се све фазе производње
одвијају у том географском подручју?

да

Код ознаке поријекла су квалитет односно својства производа углавном или искључиво одређена
географским подручјем. Стога је предуслов да се производња, припрема и прерада одвијају у
дефинисаном географском подручју. Ознака поријекла се према томе може регистровати само за
производе који се заиста и производе у наведеном географском подручју.

1. Може ли се у том дефинисаном
географском подручју уопште одвијати
производња, прерада и припрема?

да

не

Да ли се располаже с довољном
количином сировине?

да

Ознака
географског
поријекла

Ознака
поријекла

Слика 1. Шематски приказ аспеката које треба узети у обзир приликом одлучивања о томе која ће се ознака регистровати
Процес регистровања
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2.3. Генерички називи
Генерички назив је назив који је, иако се односи на
одређено мјесто или на одређени регион у којем је
прехрамбени производ оригинално произведен или
стављен на тржиште, постао уобичајен назив за тај
производ.

Ознака гарантовано традиционалног специјалитета
прехрамбених производа
Назив који је постао
генерички не може
се регистровати.

Ради ли се о генеричком називу или не, зависи од схватања потрошача. Ако потрошачи сматрају
да производ који има ознаку поријекла доиста и потиче из наведеног региона, онда тај назив
нипошто није генерички, те се према томе може регистровати у складу са одредбама Правилника.
Ако прије подношења захтјева постоји дилема о томе је ли назив који се жели регистровати
генерички, може се провести испитивање јавног мнијења потрошача.
У том случају потребно је узети у обзир све чињенице, а посебно:
 постојећу ситуацију у Босни и Херцеговини и у подручјима потрошње производа,
 ситуацију у другим земљама,
 важеће националне прописе.
Ако се покушава регистровати неки назив који се управо налази у фази прелажења у генерички
назив, онда се тај појам само уз велике напоре може заштитити као ознака поријекла или ознака
географског поријекла. У том случају доказ да тај производ има назив који је вриједан заштите
мора бити посебно утемељен. Награда за напоре је безбједност да регистровани назив након тога
више никада не може постати генерички назив.
Најбољи примјер наведеног је фета, сир из Грчке, која је регистрована као ознака поријекла
на нивоу Европске уније. Наиме, Влада СР Њемачке и Влада Краљевине Данске поднијеле су
Европском суду захтјев за проглашење ништавности ознаке оригиналности за фету због мишљења
да је ријеч о уобичајеном називу за сир. Суд је 2005. године службено потврдио фету као изворни
грчки специјалитет.

Осим ознаке поријекла и ознаке географског поријекла, постоји и ознака гарантовано
традиционалног специјалитета прехрамбених производа.
Термином гарантовано традиционални специјалитет истичу се традиционални аспекти, попут
начина производње или састава, невезано за посебно географско подручје.
Систем гарантовано традиционалних специјалитета успоставља се како би се сачували
традиционални начини производње и рецепти пружањем помоћи произвођачима традиционалног
производа приликом стављања на тржиште и обавјештавања потрошача о својствима која додају
вриједност њиховим традиционалним рецептима и производима.
Ознака гарантовано традиционални специјалитет наглашава традиционални карактер у
саставу производа, најчешће јела из гастрономске понуде, и потврда је признавања посебних
својстава хране. Састоји се од назива прехрамбеног производа уз навођење посебности које се
тичу традиционалности. Може се додијелити производима специфичним по саставу или начину
производње, а производи су традиционални у одређеном подручју, што значи да се њихови
рецепти преносе „с кољена на кољено”.
Да би се прехрамбени производ заштитио ознаком гарантовано традиционалног угледа, мора да:
a) је произведен коришћењем традиционалних сировина,
b) има традиционалан састав,
c) је произведен на начин производње и/или прераде који одражава традиционалан облик
производње и прераде.
Назив се не може регистровати ако се односи само на опште тврдње које се употребљавају за
одређене производе или тврдње прописане посебним прописима, као и у случају када доводе
потрошача у заблуду, посебно ако се односе на препознатљива својства производа или је својство
такво да не одговара спецификацији и карактеристикама производа.

Осим тога, важно је нагласити да се назив не може регистровати као ознака поријекла или ознака
географског поријекла у случају када се подудара са називом неке биљне врсте или животињске
пасмине јер тако може довести потрошаче у заблуду о стварном поријеклу прехрамбеног
производа.
Такав примјер је француски сир Abondance, који има ознаку поријекла. Наиме, Abondance је и
назив говеда. Међутим, у овом случају сматрало се да јавност и потрошачи нису никако доведени
у заблуду у погледу сира и пасмине говеда. Други, такођер врло занимљив примјер јест грчки
назив за маслине Konservolia Stilidas, који је регистрован као ознака поријекла. Назив се састоји
од имена сорте Konservolia и назива географског подручја Stilidas, те се сматрало да на овај начин
јавност и потрошач неће бити доведени у заблуду ако се за дотичне маслине буде користио назив
Konservolia Stilidas.
Осим тога, назив не смије бити такав да јавност и потрошача доведе у заблуду у погледу регистрованих
жигова који су већ дуже вријеме на тржишту и имају репутацију и препознатљивост.
Најбољи примјер за наведени случај је Bayerisches Bier. Наиме, у поступку регистрације наведене
ознаке холандски и дански надлежни органи информисали су Европску комисију о постојању жигова
за пиво који садрже то име (холандски жиг Bavaria и дански жиг Høker Bajer), те би стога јавност
и потрошачи могли бити доведени у заблуду. Међутим, на основу прикупљених информација
утврђено је да назив Bayerisches Bier неће довести јавност и потрошача у заблуду те је регистрован
и носи ознаку географског поријекла.
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Процес регистровања
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3

ЗАХТЈЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Регистрација је исход приватне добровољне
иницијативе укључених произвођача. Она
је отворена и добровољна. Први корак је да
се поднесе захтјев за регистрацију. Сваки
произвођач који се налази у дефинисаном
географском подручју и поштује услове
производње
прописане
произвођачком
спецификацијом производа има право
користити регистровани назив за свој
производ.
Из наведеног разлога принцип је да захтјеве
за регистрацију својих производа подноси
група произвођача и/или прерађивача
тог производа. Група подразумијева свако
удружење произвођача и/или прерађивача
одређеног прехрамбеног производа без

обзира на правни статус који та група има.
Друге заинтересиране стране, на примјер
потрошачи, такође могу учествовати у групи.
Такве групе заједно, у складу са Правилником
о системима квалитета за прехрамбене
производе, припремају захтјев за регистрацију.
Подносиоци захтјева могу поднијети захтјев за
регистрацију само за прехрамбене производе
које они производе или прерађују. Подносиоци
захтјева, након што региструју одређени
прехрамбени производ у Босни и Херцеговини
у складу с Правилником о системима квалитета
за прехрамбене производе, могу поднијети
захтјев за регистрацију ознаке поријекла
и ознаке географског поријекла на нивоу
Европске уније.

3.1. Садржај захтјева за регистрацију
Захтјев за регистрацију заштићеном ознаком поријекла или
заштићеном ознаком географског поријекла укључује:


назив прехрамбеног производа;



ознаку за коју се подноси захтјев;



податке о групи – подносиоцу захтјева;



копију доказа о регистрацији групе;

	изјаву надлежног органа групе о усвојеној одлуци о
заштити назива;


спецификацију производа;



попуњен јединствени документ.

Захтјев за регистрацију ознаке гарантовано традиционалног
специјалитета садржи исте услове, осим што се умјесто јединственог
документа попуњава документ за произвођачку спецификацију.

3.2. 	Подношење захтјева за регистрацију и
трошкови поступка заштите
Поступак за регистрацију ознаке поријекла, ознаке географског
поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета
прехрамбеног производа покреће се захтјевом који се подноси
Агенцији. Поступак регистрације ознака проводи Комисија за
регистрацију ознака коју оснива Савјет министара БиХ, на приједлог
Агенције, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко
дистрикта БиХ.
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Задаци Комисије
Комисија обавља сљедеће послове:
a) разматра захтјеве за регистрацију тражене ознаке прехрамбеног производа и предлаже
Агенцији доношење рјешења о регистрацији ознаке;
б) разматра пристигле приговоре;
ц) тражи, ако је то потребно, допуну захтјева за регистрацију ознаке;
д) разматра захтјеве за накнадну измјену и допуну спецификације прехрамбеног
производа;
е) разматра захтјев за право употребе регистроване ознаке.

Трошкови поступка заштите
Трошкови поступка заштите ознаке поријекла, заштите ознаке географског поријекла и поступка
заштите ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и
Херцеговини прописани су Одлуком о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и
заштите ознака географског поријекла те поступак заштите ознака гарантовано традиционалног
специјалитета прехрамбених производа (Службени гласник БиХ број 34/19).
Списи и радње за које се плаћа накнада, као и износи накнаде у поступку заштите ознака
прехрамбених производа, наведени су у Табели 1.

Табела 1. Висина накнаде за поступак заштите
1.

За подношење захтјева за регистрацију

30,00 KM

2.

За подношење приговора на објављени захтјев

50,00 KM

3.

За спровођење поступка регистрације

4.

Упис у регистар

5.

За измјене и допуне спецификације

6.

За брисање из регистра (по захтјеву или службеној дужности)

7.

За упис нових корисника регистроване ознаке

500,00 KM
30,00 KM
100,00 KM
30,00 KM
100,00 KM

Захтјев за регистрацију
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1.

Група (Удружење)

2.

Израда спецификације
прехрамбеног производа

3.

Подношење захтјева за регистрацију ознаке
Агенцији за безбједност хране

4.

Формално испитивање захтјева

5.

Сажетак наведеног објављује се у Службеном гласнику БиХ и на
веб-страници Агенције и даном објављивања започиње рок од
два мјесеца за улагање приговора на објављени захтјев

6.

По истеку наведеног рока рјешава се о евентуално пристиглим
приговорима. Ако приговор није уложен, рјешава се о захтјеву за
регистрацију

7.

У случају позитивног рјешавања захтјева за регистрацију ознаке,
ознака се уписује у одговарајући регистар ознака те слиједи
објављивање регистроване ознаке у Службеном гласнику БиХ
и на веб-страници Агенције

8.

РЕГИСТРОВАНА ОЗНАКА НА НИВОУ БиХ

9.

Цертификациони орган проводи утврђивање усклађености производње,
прераде и самог прехрамбеног производа са спецификацијом. Ако је
иста проведена успјешно, издаје се потврда о усклађености.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ ОЗНАКА
НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.

РЕГИСТРОВАНА ОЗНАКА НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слика 2. Шематски приказ поступка регистрације

Подносилац захтјева, након што региструје одређени прехрамбени производ у Босни и
Херцеговини у складу са овим процедурама, може поднијети захтјев за регистрацију ознаке
поријекла, ознаке географског поријекла или ознаке гарантовано традиционалног специјалитета
на нивоу Европске уније.
Захтјев се шаље Европској комисији путем Агенције.
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4

ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ

4.1. Група – удруживање
Као што је видљиво из шематског приказа поступка регистрације, први корак је оснивање
удружења произвођача и/или прерађивача који се баве производњом прехрамбеног производа
за који се тражи регистрација једне од ознака. Будући да је ријеч заправо о једном заједничком
пројекту (послу), нужно је укључити све заинтересоване стране које учествују у производном ланцу
од сировине до финалног производа, односно све оне који су на било који начин повезани са тим
прехрамбеним производом. То могу бити:


пољопривредници,



прерађивачка индустрија,



мањи произвођачи или прерађивачи,



пољопривредна породична газдинства,



трговци,



удружења потрошача и др.

4.2. Израда спецификације производа
Спецификација производа (у даљем тексту: спецификација) прилог је захтјеву за регистрацију и
она је заправо кључни дио захтјева који садржи информације о производу, његовим посебним
квалитетима, подручју производње и објашњава везу између датог производа и географског
окружења.
Спецификација је стога идентификациони документ производа који се припрема и презентира
током процеса подношења захтјева и којим се утврђују детаљна правила и услови за производњу
производа који треба да се означи као заштићена ознака поријекла или заштићена ознака
географског поријекла.
Она није одлучујућа само за успјех захтјева, већ служи и као основ за израду плана контроле по
којем се спроводи даља контрола. Веома је важно да у израду спецификације буду укључени сви
учесници производног ланца ради дефинисања и постављања услова важних за производњу
прехрамбеног производа. Такође, веома је важно да сами произвођачи и/или прерађивачи
дефинишу и постављају правила у спецификацији. Спецификација мора да садржи све потребне
информације које су неопходне како би сваки нови произвођач и/или прерађивач (када је ознака
регистрована и када је његова спецификација објављена) могао на једнак начин да производи тај
прехрамбени производ и користи регистровану ознаку.
Спецификација прехрамбеног производа за регистрацију ознака поријекла и
ознака географског поријекла треба да садржи најмање сљедеће елементе:
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a)

назив производа (укључујући ознаку производа);

b)

опис производа (сировине, основне карактеристике);

c)

дефиницију географског подручја;

d)

доказ о поријеклу производа унутар географског подручја;

e)

опис производних метода;

f)

доказ о вези између географског подручја и географског поријекла;

g)

назив и адресу органа за контролу квалитета;

h)

посебна правила означавања прехрамбеног производа.
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4.2.1. Назив производа
Група која подноси захтјев за регистрацију требало би да се договори који тачно назив прехрамбеног
производа жели да региструје, односно жели ли да региструје читав назив или само дио назива, те
да ли можда постоје иначице (верзије) назива које би такође требало регистровати.
Не може се регистровати назив који је хомоним и који погрешно упућује потрошача да производ
долази из неког другог подручја, чак и ако је такав назив тачан у односу на стварно подручје,
регион или мјесто поријекла тог прехрамбеног производа.
Предложени назив за регистрацију који је у потпуности или дјелимично хомониман са већ
регистрованим називом не може се регистровати, осим ако у пракси не постоји довољно велика
разлика између услова локалне и традиционалне употребе и презентације накнадно регистрованог
хомонима и назива који је већ регистрован, узимајући у обзир потребу да се обезбиједи равноправан
третман произвођача о којима је ријеч и да се потрошачи не доведу у заблуду.
Захтјевом за регистрацију ознаке може се тражити регистрација само за једну ознаку и мора се
нагласити која је то ознака. Прије подношења захтјева мора се водити рачуна која је то ознака за
коју производ испуњава услове.
Због евентуалног тражења заштите ознака од Европске уније било би препоручљиво да се
унапријед направе и преводи ознака те да они буду провјерени у земљама чланицама јер се не
може искључити да су за производе исте врсте у другим земљама већ уобичајени слични називи.
Захтјев би у том случају с великом вјероватноћом у поступку приговора унутар Европске уније био
одбијен. Такав случај био је са Италијом, која је хтјела регистровати назив за кобасицу и у први мах
није било никаквих проблема. Међутим, након превода назива на њемачки језик, који је гласио
„ловачка кобасица”, постало је јасно да су тиме погођени њемачки интереси.

4.2.2. Опис производа
Тражи се опис прехрамбеног производа, укључујући и опис сировине у смислу основних
физичких, хемијских, микробиолошких односно органолептичких својстава. Овај став, уз
став опис методе добијања прехрамбеног производа, најважнији је дио спецификације који се
касније користи и као основни параметар контроле. Осим тога, они описују стручну и стварну
везу са ознаком поријекла, ознаком географског поријекла, односно ознаком гарантовано
традиционалног специјалитета. Код испуњавања ових ставова важи правило ШТО ЈЕ МОГУЋЕ
МАЊЕ И ОНОЛИКО КОЛИКО ЈЕ ПОТРЕБНО, али довољно да се докаже посебност и разлика тог
прехрамбеног производа у односу на производе исте категорије. Наиме, услови у спецификацији
не би смјели да буду превише крути и преоштри јер ће се контролисати њихово испуњавање.
Стога би било добро преферирати формулације које нуде одређену слободу („од... до...“, „барем“,
„највише“) умјесто егзактних података (нпр. дужина 7 cm).
Кратки опис производа требало би да истиче утицај географског окружења и/или умијећа локалних
произвођача на финални производ:
 спољашњи опис производа (облик, боја, тежина итд.),
 хемијске особине (минимални садржај масти, максимални садржај воде итд.),
 микробиолошке информације (нпр. присуство бактерија),
 биолошки детаљи (раса, варијетет итд.),
 органолептичке карактеристике (окус, арома, боја, мирис итд.).
Kratki opći pregled sastojaka trebao bi biti dovoljan da se dokaže posebnost prehrambenog proizvoda
u odnosu na proizvode iste kategorije. Budući da se specifikacija objavljuje, ne bi trebalo navoditi
proizvodne tajne, odnosno tajne recepture. Vrijednosti analiza, nasuprot tome, u pravilu nisu nikakva
tajna jer se mogu utvrditi u svakoj laboratoriji za prehrambene proizvode.
Поступак регистрације
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Такође, врло је важно да подносилац захтјева наведе све потребне податке о физичким
карактеристикама финалног производа. Тако се може навести примјер сира. Ако је дозвољено да
се он не продаје у облику у којем је произведен, нужно је дефинисати облик и тежину тих комада
сира који се могу налазити на тржишту и који могу носити регистровану ознаку (нпр. облик троугла,
а тежина минимално 200 g).

4.2.3. Географско подручје
Разграничавање географског подручја производње односно прераде сматра се тачним
дефинисањем географског подручја којем су границе одређене природно или људским фактором,
а заслужно је за посебна својства финалног производа.
У случају ознаке поријекла дефинише се географско подручје у којем се одвијају све фазе
производње од сировине до финалног производа, док се у случају ознаке географског поријекла
дефинише географско подручје у којем се одвија најмање једна фаза производње прехрамбеног
производа, а која је најзаслужнија за посебна својства финалног прехрамбеног производа.
Међутим, што је дефинисано подручје мање, то оно постаје интересантније, али се отварају
и могућности улагања приговора, као и могућност судских спорова. Због тога би прво требало
анализирати потенцијалне конфликте: постоје ли предузећа (прерађивачи) која би због
разграничења била у неповољном положају? У случају да се у том контексту стварно може рачунати
са споровима, онда би их требало ријешити преко струковних удружења. Међутим, ако ни то не
помогне, онда се захтјев за регистрацију ознаке са спорним дефинисаним географским подручјем
може поднијети само ако се она може потврдити и образложити непобитним историјским
доказима.
У смислу јаког заједничког маркетинга, који у случају регистрованих ознака може осигурати
добар извор прихода, било би боље да група која подноси захтјев интегрише умјесто да издваја
географска подручја.
Понекад се позивају стручњаци попут историчара, геолога, економиста итд. да помогну при
дефинисању подручја. Карта подручја није прописана, али би сигурно била корисна приликом
подношења захтјева за регистрацију.
Наиме, треба да буде јасно, ако се подноси захтјев за регистрацију ознаке поријекла, да се сировине
смију производити само у том дефинисаном географском подручју. У изузетним случајевима може
се одобрити шире или различито подручје од подручја прераде, те је и у том случају дефинисано
то шире географско подручје. Ово су обично случајеви када је дефинисано географско подручје
преуско или када може доћи до потешкоћа код набавке сировина.
Када географско подручје покрива регионе двију или више држава, систем заштите из Европске
уније предвиђа регистровање прекограничних географских ознака.

4.2.4. Доказ о поријеклу производа
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и контролних тачака. Наиме, најједноставније би било осмислити табеле зависно од категорије
производа и ознаке која се жели регистровати те за сваку фазу табеларно приказати важну
карактеристику, начин на који ће она бити доказана, како ће се евидентирати докази и шта ће се
контролисати.
 Примјер: у производњи овчијег сира који носи ознаку поријекла за фазу исхране оваца
може се осмислити јединствени образац за све произвођаче у којем ће бити:
• дефинисана исхрана оваца,
• упутства за спровођење правилне исхране (дозирање оброка,
количина оброка, вођење евиденције оброка, чување и вођење
декларација и рачуна о сточној храни, као и о другим набављеним
сировинама),
• упутства произвођачима о томе како водити све те податке.
Такође, потребно је приложити и документацију која доказује да прехрамбени производ потиче из
тог географског подручја, у смислу историјских чињеница и саме традиције.
Постоје ли историјски докази да се тај прехрамбени производ одувијек производио у наведеном
географском подручју?

У овом ставу потребно је приложити доказе да прехрамбени производ потиче из дефинисаног
географског подручја. То се односи на сљедивост производа кроз читав ланац од производње
сировине до коначног одредишта производа, а зависно од типа ознаке (ознака поријекла или
ознака географског поријекла). Неопходно је доставити доказе о сљедивости за сваку фазу
производње односно припреме (ознаке серија, доказе о сљедивости у свакој фази, посебне ознаке
односно бројеве на производима који задовољавају сљедивост и др.), те начин на који ће то бити
праћено и евидентирано.

Овдје су корисни сви историјски извори који то могу потврдити. Ако група не посједује опсежну
литературу о томе, онда би прво требало истражити литературу. Често архиве у градовима/
општинама, на факултетима, у предузећима, али и правни акти, судске одлуке, дневници
регионално познатих личности или списи удружења нуде велику количину информација.
Важан извор представљају и ријечници, кувари, енциклопедије, потврде о патентима, описи
мјеста и дјела пјесника односно писаца. Могу се навести и анегдоте у вези с тим прехрамбеним
производом, ако постоје.

Спецификација мора укључивати мјере које ће бити предузете како би се осигурала споменута
сљедивост, нпр. вођење регистара и спровођење одређених контрола. Корисно би било осигурати
и илустративне документе као што су графови, односно табеле с приказом свих корака процеса

Овај став изузетно је важан јер даје сигурност за историјску повезаност производа с регионом
његовог поријекла. У овом погледу не треба штедјети с прилозима.
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4.2.5. Опис метода за добијање производа
Опис метода за добијање производа мора садржавати опис поступка добијања прехрамбеног
производа за сваку фазу производње. Могло би се рећи да је овај став на неки начин наставак
става 4.2.2. Опис производа и сировине и тиме саставни дио стварне везе коју производ са
регистрованом ознаком мора испунити. У опису метода за добијање производа требало би
навести само оно што је ионако већ познато и опис би требало да садржи
U opisu metoda za dobijanje proizvoda trebalo bi navesti samo ono što je ionako već poznato i opis bi
trebao sadržavati:
 састојке и сировине;
 производне процесе, технике и техничке критеријуме;
 за животињске производе: врсте, праксе узгоја, старост при клању итд.;
 за биљне производе: варијетети, жетва/берба (метод и период), складиштење итд.;
 физичке карактеристике (облик, изглед итд.) и презентација (свјеже, конзервисано итд.);
 хемијске карактеристике (адитиви итд.);
 микробиолошке карактеристике (коришћење ферментације, присуство клица итд.);
 органолептичке карактеристике (укус, текстура, сензорни профил, арома итд.).
Када је ријеч о ознаци поријекла, треба јасно навести све услове за производњу, прераду, припрему
и пласман прехрамбеног производа. У случају ознаке географског поријекла такође је потребно
навести све услове за производњу, прераду, припрему и пласман прехрамбеног производа, а
посебно оне кораке који се морају обавити у дефинисаном географском подручју.
Такође, ако се сматра неопходним, могу се описати и аутентичне и сталне локалне методе. Осим
тога, могу се навести и посебни захтјеви који се тичу паковања ако група која подноси захтјев
утврди и оправда да се паковање мора спроводити у ограниченом географском подручју како би
се обезбиједили квалитет, сљедивост или контрола.

4.2.6. Повезаност са географским подручјем

Ознаке поријекла и ознаке географског поријекла разликују се по интензитету односа између
својстава производа и његовог географског поријекла.
За ознаку географског поријекла морају се навести својства која произилазе из дефинисаног
географског подручја. Наиме, у случају ове ознаке веза са географским подручјем мора бити
барем у једној фази, односно: или производњи или преради или припреми. Међутим, ако се у
производњи не користе никакве сировине из дефинисаног географског подручја (нпр. вода) или
ако нема других својстава која су географски условљена (клима, земљиште или људски фактори
итд.), онда се за образложење овог става још увијек може навести аргумент угледа производа. У
ову сврху помажу испитивања јавног мнијења која потврђују велики углед производа.
За разлику од наведеног, за регистрацију ознаке поријекла потребан је научни доказ. Морају
се показати додирне тачке између посебних својстава прехрамбеног производа са земљиштем,
климом, вегетацијом, околином или другим, те како то може утицати на својства финалног
производа.
Веома је важан и утицај људског фактора на производњу, на примјер избор подручја за
узгајање биљке (подручја заштићена од вјетра), прилагођавање метода производње условима
географског подручја (нпр. изградња млинова на ријеци, чишћење каменитог земљишта…), као
и развој традиционалних начина производње. У већини случајева ти људски фактори у уској су
вези сa природним факторима. Важно је објаснити на који су начин произвођачи искористили
специфичности тог краја у развоју свог производа. Некада се дешава да произвођачи успјешно
искоришћавају оно што би у другим географским подручјима било сматрано хендикепом.
Тако је примјер за ознаку поријекла сир Allgäuer Bergkäse (планински сир из Allgäua). Главни аргументи
повезаности с подручјем Allgäuen били би регионални климатски услови и знање мајстора тог
подручја, који тај сир чине јединственим за тај регион.
У појединим географским подручјима неко воће или поврће узгајано је генерацијама у специфичним
условима, те су на такав начин произвођачи успјели добити производ са посебним својствима који
се нигдје друго не може добити. На примјер, произвођачи су изградили специфичне структуре као
терасе, млинове или системе наводњавања и тако су околину директно повезали са производом.
Карте земљишта, климатски подаци, хемијске анализе итд. прикладни су докази који се могу
користити приликом подношења захтјева за регистрацију.

За наведени став потребно је приложити документацију која доказује непосредну повезаност
прехрамбеног производа са дефинисаним географским подручјем у смислу утицаја на посебност
финалног производа. Та повезаност мора дати објашњење везе посебних својстава тог
прехрамбеног производа са дефинисаним географским подручјем, а не с неким другим, те колики
је утицај тог географског подручја на својства готовог производа.
Није увијек лако утврдити повезаност између производа и његовог поријекла. Међутим, у
француском начину размишљања које је обиљежило Уредбу Савјета (ЕЕЗ) бр. 2081/92 из 1992.
године о заштити ознака географског поријекла и ознака поријекла за пољопривредне и
прехрамбене производе, прехрамбени производи својим поријеклом добијају посебна својства.
Champagne долази из Champagne те се стога сматра посебним. Нигдје на свијету се тај производ не
може произвести тако јер, према овом поимању, његова својства потичу из услова типичних за
тај регион.
Пробање наслијепо и хемијске анализе међутим показују да се тешко може дати научни доказ те
јединствености.
Међутим, постоје истраживања која доказују да се на примјер одређена микробиолошка својства
неких сирева заснивају на њиховом поријеклу. Уопштено гледано, не би смјело бити тешко
успоставити везу са географским подручјем. При томе треба водити рачуна о томе је ли поднесен
захтјев за регистрацију ознаке поријекла или ознаке географског поријекла.
22
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4.2.7. Подаци о контролном (цертификационом) органу
Приликом подношења захтјева за регистрацију потребно је навести податке о контролном органу.
Контролни орган мора бити, на приједлог Агенције, овлашћен од Савјета министра БиХ. Да би
контролни орган био овлашћен, он мора бити акредитован од Института за акредитовање БиХ
или другог међународно овлашћеног акредитационог органа захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC
17065. Списак свих овлашћених цертификационих органа објављује се у Службеном гласнику БиХ.
Надзор над радом контролног органа проводи Агенција.
Трошкове утврђивања усаглашености сносе подносиоци захтјева или корисници ознака.

4.2.8. Посебна правила у вези са означавањем
У овом дијелу наводе се посебне појединости у вези са означавањем прехрамбеног производа
које се односе на ознаку поријекла, ознаку географског поријекла или ознаку гарантовано
традиционалног специјалитета, која год да је примјењива.
„Паковање“ је свака активност која се одвија након што је прехрамбени производ, на чије име
се односи, направљен у свом коначном облику. Не односи се на „клање“ за месо, нити за „жетву/
бербу“ односно „прање“ за усјеве. Прехрамбени производ мора бити упакован у одговарајућу
амбалажу ради транспорта и продаје. Од произвођача се захтијева да пакују у одређене амбалаже
одређене тежине.
Ограничења у односу на сјечење, флаширање, рибање итд. или паковање могу се примијенити
на захтјев групе подносилаца. Такве захтјеве не треба подстицати јер они ограничавају слободу
пружања услуга на интернетском тржишту и могу имати ефекат дискриминисања малих
произвођача који немају директан приступ постројењима за паковање, односно који желе да
продају на велико.

4.3. Покретање поступка регистрације
Поступак регистрације ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантовано
традиционалног специјалитета покреће се захтјевом који се подноси Агенцији за безбједност
хране Босне и Херцеговине.
 Подносилац захтјева за регистрацију ознаке поријекла и ознаке географског поријекла
Агенцији треба да достави:
a. попуњен образац захтјева за регистрацију назива прехрамбеног производа
заштићеном ознаком поријекла или заштићеном ознаком географског
поријекла из Анекса II Правилника (образац захтјева линк);
b. копију доказа за регистрацију групе;
c. изјаву надлежног органа групе о усвојеној одлуци о заштити ознаке поријекла
и ознаке географског поријекла прехрамбеног производа;
d. пуномоћ (ако групу заступа овлашћени заступник или опуномоћеник,
овјерену код нотара);
e. спецификацију производа у складу са чланом 7. Правилника;
f. попуњен образац јединственог документа из Анекса III Правилника (образац
захтјева линк);
g. потврду органа за оцјењивање усаглашености да се може извршити
цертификација;
h. назив и адресу групе која подноси захтјев и органа, ако је доступна, који
провјеравају усклађеност са одредбама спецификације производа.

 Подносилац захтјева за регистрацију ознаке гарантовано традиционалног специјалитета
Агенцији треба да достави:
a. попуњен образац захтјева за гарантовано традиционални специјалитет из
Анекса X Правилника (образац захтјева линк);
b. копију доказа о регистрацији групе;
c. изјаву надлежног органа групе о усвојеној одлуци о заштити назива
прехрамбеног производа као гарантовано традиционалног специјалитета;
d. пуномоћ (ако групу заступа овлашћени заступник или опуномоћеник,
овјерену код нотара);
e. спецификацију производа у складу са чланом 26. Правилника и попуњен
образац из Анекса IX Правилника, (образац захтјева линк);
f. потврду органа за оцјењивање усаглашености да се може вршити
цертификација.
Поступак проводи Комисија за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла
и ознака гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа у Босни и
Херцеговини, коју именује Савјет министара БиХ на приједлог Агенције, у сарадњи с надлежним
органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Све додатне информације можете добити у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине.
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 ЗГЛЕД И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
И
ЗАШТИЋЕНОГ ЗНАКА ОЗНАКЕ

Изглед и начин коришћења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и
ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа, те начин издавања
знака прописан је Правилником о изгледу и начину коришћења заштићеног знака ознаке
поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета
прехрамбених производа.
Заштићени знак је заштићена ознака којом се визуелно идентификује регистрована ознака
прехрамбеног производа који је произведен и регистрован у складу са Правилником о системима
квалитета за прехрамбене производе.
Означавање производа заштићеним знаком ознаке обавља произвођач или прерађивач,
корисник ознаке регистрованог прехрамбеног производа.
Заштићени знак је правоугаоног облика, величине 4 цм дужине и 2 цм ширине, састављен од два
упоредна квадрата. Детаљни графички приказ репродукције заштићеног знака ознаке штампан
је у Књизи графичких стандарда која се налази у Анексу I горе споменутог Правилника, а њихов
графички приказ, на сва три језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини, налази се у
наставку.

Сваки поједини произвођач или прерађивач, корисник ознаке који задовољава услове
спецификације производа и који посједује потврду о усаглашености производа са произвођачком
спецификацијом подноси писани захтјев за коришћење заштићеног знака органу за оцјењивање
усаглашености или удружењу (групи).
Орган за оцјењивање усаглашености или удружење издаје одобрење за штампање одређеног
броја заштићених знакова у складу са поднесеним захтјевом корисника ознаке и води евиденцију
о броју додијељених заштићених знакова за укупну количину производа и/или број производа за
тржиште, те број и величину паковања за сваког појединог корисника ознаке.
Удружење издаје одобрење за штампање заштићеног знака и води евиденцију о додијељеним
заштићеним знаковима само за чланове удружења. Ако корисник ознаке није члан удружења,
издавање одобрења за штампање заштићеног знака и вођење евиденције обавља исти орган за
оцјењивање усаглашености који је провео поступак утврђивања усаглашености.
Након што региструје одређени прехрамбени производ у Босни и Херцеговини, подносилац
захтјева може поднијети захтјев за регистрацију ознаке на нивоу Европске уније. Ако региструје
тражену ознаку за свој производ на нивоу Европске уније, стиче право коришћења заштићеног
знака ознаке који је успостављен у Европској унији.

Знак ознаке
регистрованих производа на
нивоу Босне и Херцеговине

Знак ознаке
регистрованих производа
на нивоу Eвропске Uније





ЗНАК ЗАШТИЋЕНА ОЗНАКА ПОРИЈЕКЛА

ЗАШТИЋЕНА
ОЗНАКА ПОРИЈЕКЛА

ОЗНАКА ГАРАНТОВАНО
ТРАДИЦИОНАЛНИ
СПЕЦИЈАЛИТЕТ
ЗАШТИЋЕНА ОЗНАКА
ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА

ЗНАК ЗАШТИЋЕНА ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА

ЗНАК ГАРАНТОВАНО ТРАДИЦИОНАЛНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ
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ЈЕДИНСТВЕНИ ДОКУМЕНТ

АНЕКС III Правилника о системима квалитета за прехрамбене
производе, ЈЕДИНСТВЕНИ ДОКУМЕНТ – појашњење

Јединствени документ је сам по себи
довољан. Није потребно позивање на
национално законодавство и правила,
ЕУ законодавство, спецификацију, нити
било који други документ као ни опсежне
библиографије.

Није нужно да Јединствени документ буде
превелик (3 до 5 страница), али мора бити
врло прецизан и конкретан. Потребно је
избјегавати субјективне и нејасне описе
попут "укусна", "савршен", "укусно", "лијепо",
"најпопуларнији код домаћица" итд., као
и претјеривања и ненаучне суперлативе
попут "најбољи", "најтраженији" итд.
У случају измјена и допуна, осим групе која
је поднијела оригинални захтјев, захтјев
за измјену може поднијети и друга група
произвођача. Међутим, ови произвођачи
морају радити са производом наведеним у
измјенама и допунама.

1. НАЗИВ
 Назив треба показивати одређени производ. Имагинарни или фиктивни назив није
прихватљив.
 Назив се мора употребљавати у трговини или у говорном језику који се користи за
описивање производа прије подношења захтјева.
 Описне ријечи с посебним значењем, као што су „оригинални", „традиционална", „домаћи",
„природно", обично треба избјегавати.
 Назив мора бити написан на језику који се користи у региону поријекла.
 Приликом заштите на нивоу Европске уније, ако назив није написан латиницом, тражи се
ланинска транскрипција назива. Напомињемо да „транскрипција“ не значи ни превод ни
транслитерација: транскрипција на латиници (приближно) исто звучи као ријеч када се
прочита с оригиналног писма.
 Када се за исти производ користи неколико назива (нпр. национални и регионални језик)
– подносилац захтјева може изабрати да се региструје један или сви називи.
 Ако назив укључује више од једног одређеног производа (сирови и прерађени облик
производа), имајте у виду да назив на етикети има обавијест сваког производа. Оба
производа морају бити описана и морају испуњавати услове за регистрацију.
 Назив мора у цијелом тексту бити једнак као у Јединственом документу.
 Оправдања за назив, који се односи на назив земље или традиционални назив, који у
цијелости или дјелимично обухваћа назив сорте или пасмине.
 Назив не може довести у заблуду потрошаче.

2.1. Назив производа
 Користите класификацију производа наведену у Анексу I Правилника (Категорије
производа).

Опште напомене:
Јединствени документ за подношење
захтјева
за
регистрацију
заштићене
ознаке
поријекла
или
заштићене
ознаке географског поријекла треба да
идентификује производ помоћу дефиниција
и стандарда који се уобичајено користе за
тај производ.

2. ОПИС ПРЕХРАМБЕНОГ ПРОИЗВОДА

2.2. Опис производа на који се односи назив из тачке 1.
 Производ мора бити посебан, не може бити генерички производ, без карактеристика које
га разликују од других. Запитајте се шта га разликује од других производа у истој категорији.
 Описати производ детаљним описом његове специфичности и потребно је назначити
техничке и научне информације. Укључити физичка, хемијска, микробиолошка и
органолептичка својства производа.
 С обзиром на производе животињског поријекла који су произведени од животиња које су
биле у испаши, мора се дати минимално раздобље које животиње проведу на испаши (за
ЗОП ознаку).

2.3.

 рана за животиње (само за производе животињског
Х
поријекла) и сировине (само за прерађене производе)

 За непрерађене производе овај дио оставити празан.
 За храну за животиње укратко описати врсту, квалитет и поријекло потребне и/или
допуштене хране. У случају ЗОП-а обратити посебну пажњу на потребу за максимално
коришћење хране за животиње на географском подручју.
 Прецизније одредити минимални рок за испашу стоке на пашњаку.
 Сировине су прерађени производи који се користе као састојци у прерађене производе.
Не укључује храну за животиње.
 Навести сировине и све квалитативне услове, као што су класа, класификација трупова,
сорте или пасмине, масти итд.
 За ЗОГП, описују се сва ограничења која се односе на поријекло сировина. Будући да је
то потенцијално ограничење на јединственом тржишту, онo мора бити оправданo (нпр.
према квалитативним критеријумима повезаним са специфичностима производа). У
принципу, ограничење снабдијевања сировинама на националном нивоу није оправдано.
Ограничења у снабдијевању сировинама на географском подручју могу бити прихватљива.
 За ЗОП, све сировине морају да потичу унутар географског подручја и потребно је
потврдити да све сировине долазе из извора унутар тог подручја. Ако сировине морају да
долазе изван подручја, потребно је детаљно описати ове изузетке и образложити их.

2.4.

 осебни кораци у производњи који се морају спровести
П
у идентификованом географском подручју

 За ЗОП, сви кораци у производњи морају се одвијати унутар географског подручја.
 Осигурати све процесе од сировина до коначног производа.
 Коначни производ је онај за који се употребљава име.
 Сва ограничења или одступања морају бити посебно оправдана.
 За ЗОГП, најмање један корак у производњи мора се одвијати унутар географског подручја.
 Без улажења у превише детаља, навести све кораке, од извора сировина до финалног
производа, који се морају одвијати унутар географског подручја.

.
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2.5.

Посебна правила за резање, рибање и паковање

 Ако их нема, оставите празно.
 Резање, рибање и паковање нису дио производног процеса.
 За сва географска ограничења потребно је навести специфичне разлоге повезане са
производом и добро их образложити.

2.6.

Правила за означавање

 Овај дио је изборни.
 Можете одредити било какве посебне захтјеве за означавање, напримјер обавезно
укључивање лога производа у ознаку производа. У Јединственом документу може бити
приказан црно-бијели лого. То може помоћи инспекторима у другим државама како би
осигурали поштовање ваших права.
 Не треба понављати означавање које захтијевају национално законодавство или прописи
Европске уније јер се та правила примјењују без обзира на регистрацију ЗОП или ЗОГП.
 Укључивање додатног (необавезног) означавања није потребно.

3. САЖЕТА ДЕФИНИЦИЈА ГЕОГРАФСКОГ ПОДРУЧЈА
 Тачно одређено географско подручје у смислу физичких граница (нпр. ријеке, путеви) или
административних граница. Фармеру и инспектору треба бити јасно да ли ће појединац
бити унутар или изван тог подручја.
 Избјегавајте генеричке појмове.

 У случају захтјева за ЗОГП, заснива се на свом угледу, вези производа са географским
подручјем, неким историјским значајем итд.

Специфичност производа
 Идентификовати и описати карактеристике које овај производ чине посебним у поређењу
са сличним производима. Наведите само индивидуалне карактеристике производа
настале усљед географског подручја.
 У случају захтјева за ЗОГП на основу репутације, нагласити тачност информација како би
се оправдала та репутација (новине, писма, усмена предања).
 Не укључујте карактеристике које се не односе на географско подручје или познавање
локалних произвођача, или (у односу на углед) не утичу на углед производа. Пружите
конкретне и детаљне елементе који оправдавају то знање.
 Наведите конкретне примјере стварне употребе имена у прошлости и у новије вријеме,
можда и елементе који произилазе из дјелотворног маркетинга производа.

Узрочна повезаност са географским подручјем
 Показује како се карактеристике производа односе на факторе који дјелују у том подручју.
Осигурати објективно оправдање за претходне изјаве које не треба понављати у дијелу
већ споменутих чињеница.
 У случају захтјева за ЗОГП на основу репутације показује се да је углед повезан са називом
производа, а може се приписати том географском подручју. Углед се може доказати
елементима као што су признавање стручних приручника или наглашавање одређене
референце у кулинарским публикацијама итд.

 Јединствени документ треба бити концизан.
 ЈГеографско подручје треба бити ограничено према односу мјеста и производа.
 ЈНавести је ли подручје ограничено на одређеним подручјима (нпр. баре, рибњаке)
или типовима земљишта унутар подручја. Боље је континуирано и хомогено подручје,
чак у примјерима специфичне карактеристике околине, што је кључно за доказивање
повезаности.

4. ПОВЕЗАНОСТ СА ГЕОГРАФСКИМ ПОДРУЧЈЕМ
Веза са географским подручјем битан је дио Јединственог документа. Мора бити приказано
како су обиљежја производа повезана са географским подручјем, који су природни, људски и
други фактори који доприносе специфичности производа. Такође, у опису треба напоменути
зашто је метод добијања производа бољи од других метода, те како то доприноси посебности и
препознатљивом карактеру.
Јасно назначити да ли се захтјев заснива на одређеном квалитету или угледу, или другим особинама
које се могу приписати географском поријеклу производа.

Специфичност географског подручја
 ЈПрепознати и описати карактеристике тог географског подручја које су важне за
повезивање. То може укључивати земљиште и климатске карактеристике, топографију,
падавине, кишу, експозицију, надморску висину итд.
 ЈНе стављати обиљежја географског подручја која не утичу на специфичност производа. Не
укључивати општу или кићену терминологију, на примјер „прекрасан крајолик“.
 ЈОписати вјештине локалних произвођача. То знање треба бити посебна вјештина –
нормална производња није довољна.
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7

 РОИЗВОДИ КОЈИ СУ У
П
ПРОЦЕДУРИ ЗАШТИТЕ У БиХ

 „Visočka pečenica“



заштићена ознака географског поријекла
„Височка печеница“ је трајни сухвомеснати
производ од најквалитетнијих партија
говеђег меса (бут, леђа, плећка и
подслабински дио), сухво сољен искључиво
кухињском соли и хладно димљен и сушен.
Производи се искључиво од свјежег и/или
расхлађеног меса (-1 до +4 °С). За производњу
височке
печенице
није
дозвољено
коришћење претходно замрзнутог меса.
Производи се од најквалитетнијих дијелова
трупа (бут, леђа са слабином, плећка без
потплећке и подслабински дио). За сољење
се користи искључиво кухињска со (није
дозвољена употреба нитритне соли).
Као термичка обрада користи се хладно
димљење у класичним пушницама. За
производњу дима користи се искључиво
суво буково и/или грабово дрво.
Подручје производње височке печенице је
подручје општине Високо. У дефинисаном
подручју (општина Високо) морају се вршити
искоштавање меса, резање (обликовање)

комада, сољење и просољавање, те димљење
и зрење височке печенице. Поред тога,
дозвољено је да се комади меса у цијелости,
као мањи порционирани комади (око
500 г) или у нарезаним наресцима пакују
вакумирањем и у том облику дистрибуирају
на тржиште.
Препознатљивост височке печенице, осим
дуге традиције производње, јест и њен
врхунски квалитет, по чему је позната и ван
простора Босне и Херцеговине. Уз наведено,
подручје општине Високо је центар
месопрерађивачке дјелатности у Босни и
Херцеговини. Данас на овом подручју постоји
преко 50 регистрованих обрта (занатске
радиности) и неколицина озбиљних месних
индустрија. Цјелокупан месопрерађивачки
сектор резултат је вишевијековног присуства
месопрерађивачке дјелатности на овим
просторима, при чему најзначајније мјесто
заузима производња височке печенице.

Слика 3. Височка печеница
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 „Невесињски кромпир“



заштићена ознака географског поријекла
„Невесињски
кромпир“
су
кртоле
кромпира (лат. Solanum tuberosum L.)
намијењене за исхрану људи, произведене
на пољопривредном земљишту које се
налази унутар административних граница
општине Невесиње. У ботаничком смислу
представљају задебљали врх подземног
стабла (столона) који садржи минимално 19
одсто сухве материје. Минимални пречник
кртола које се стављају на тржиште износи
35 мм, а то су кртоле које без додатне силе не
пролазе кроз квадратни отвор, са страницама
наведених димензија.
Облик кртола зависи од сорте, а најчешће
је овалан са варијацијама према издужено
овалном облику, а рјеђе према округласто
овалном.

Боја покожице је најчешће црвена или жута са
различитим нијансама, конзистенција глатка
до мрежаста са прелазним варијантама. Када
је ријеч о боји меса гомоља, она се креће од
жуте до бијеле са прелазним нијансама.
Углед и препознатљивост nевесињског
кромпира датирају већ дуже вријеме и
присутни су не само у региону Херцеговине
већ
и
шире.
Постојање
повољних
климатских услова за узгој кромпира, што
је првенствено повезано с надморском
висином те специфичним географским
положајем територије општине Невесиње,
као и постојање пољопривредног земљишта
повољних
физичко-хемијских
особина,
доводи до закључка да се кромпир у Невесињу
„осјећа као код своје куће“.

Слика 4. Невесињски кромпир
Производи који су у процедури заштите у БиХ
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 „Livanjski izvorni sir



заштићена ознака поријекла
„Ливањски изворни сир“ је тврди сир
произведен из пуномасног овчијег млијека
или мјешавине овчијег и крављег млијека,
гдје удио крављег млијека не смије прелазити
30 одсто.
Млијеко које се користи за производњу
ливањског изворног сира потиче од оваца
изворне пасмине праменка (купрешки и
влашићки сој) које се узгајају на дефинисаном
подручју. Кравље млијеко потиче од
крава пасмина уобичајених за подручје
дефинисано у тачки 3. ове спецификације.
Животиње за производњу млијека хране
се храном произведеном на подручју
производње ливањског изворног сира.
Млијеко намијењено преради је пуномасно и
нестандардизовано.
Три основна субјекта појављују се у
ланцу производње ливањског изворног
сира – произвођачи хране за животиње,
произвођачи
млијека
и
произвођачи
ливањског изворног сира, од којих сваки
субјект мора имати успостављен систем
сљедивости.
Ливањски изворни сир традиционално
се производи на подручју које обухвата

 „Livanjski sir“



заштићена ознака географског поријекла
Ливањско поље, планине Круг, Цинцар и дио
Голије, те дио Гламочког и дио Дувањског
поља. Наведено подручје налази се унутар
административних граница Кантона 10
(Херцегбосанска жупанија), а обухваћа
цијело подручје града Ливна те дио општине
Гламоч и дио општине Томиславград.
Пренос специфичних арома са локалног
биља на ливањски изворни сир могућ је
првенствено захваљујући умијећу узгоја
оваца и израде сира које локана породична
пољопривредна газдинства од давнина
усавршавају и преносе с генерације на
генерацију. Постојаност ароматског богатства,
као и многе друге карактеристике ливањског
изворног сира зависе од традиционалних
знања и вјештина сирара повезаних са свим
фазама производње: од избора и примарне
обраде млијека и додавања сирила до
уситњавања и сушења груша, стављања у
калуп, пресовања, сољења и дозријевања.
Правилна текстура ливањског изворног сира
умногоме зависи од температуре и времена
догријавања уситњеног груша које мајстор
сирар прилагођава зависно од годишњег
доба, односно зависно од температуре и
релативне влажности зрака у доба сирења.

„Ливањски сир“ је тврди пуномасни сир
од
пастеризованог,
термизираног
или
сировог крављег млијека, овчијег млијека
или њихових мјешавина, који се производи
у дефинисаном географском подручју. Укус
и мирис ливањског сира је благо слаткаст,
подсјећа на орахову језгру, зрели сир је лагано
пикантан. Он се производи традиционално на
породичним фармама од сировог млијека или
у мљекарама користећи индустријски метод,
прави се од пастеризованог млијека.
У производњи се користе анимално сирило
или ензими за згрушавање микробиолошког
поријекла и со, млијечно-киселинске стартер
културе, лизозим и калцијев хлорид.
Главне компоненте крмних оброка су испаша
(6 мјесеци), сијено или сјенажа (75 одсто сухве
твари дневног оброка) који су припремљени
углавном на овом географском подручју.
Основи крмни оброк се може допунити
докупљеним допунским крмним смјесама
и
минерално-витаминским
додацима.
Волуминозна крмива, за прехрану музних
грла, производе се на горе дефинисаном
простору, а могу се производити и изван
подручја производње ливањског сира.
Производи се на описаном географском
подручју и на том подручју се једино може
одвијати природно дозријевање, при којем
настаје кора.
Географско подручје на којем се одвија
производња млијека за ливањски сир обухвата
подручје општина Ливно, Томиславград,
Купрес, Гламоч, Грахово и Дрвар.

Слика 5. Ливањски изворни сир
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Географско подручје производње ливањског
сира обухвата ужи регион од подручја
производње
млијека
и
представља
традиционално
подручје
производње
ливањског сира, на којем се он производи
десетљећима. Ливањски сир је историјски
везан за ово подручје.
Особине и јединственост ливањског сира
проистичу из посебних карактеристика
млијека од којег се он производи. Географско
подручје производње млијека и прераде у
ливањски сир по много чему је посебно и
јединствено. Оно даје идеалне услове за узгој
стоке. Специфичан судар медитеранске и
континенталне климе, подручје производње
млијека и сира налази се на географском
прелазу из Херцеговине с југа и Босне са
сјевера, гдје спој пашњака на планинама с
јединственим комплексом крашких поља
даје вегетацију састављену од вриједних
биљака која се не може пронаћи нигдје друго,
као ни географско окружење. Ботанички
састав природних травњака који се користе
за производњу ливањског сира говори да
наведено подручје настањује велики број
ароматичних биљака, од којих су неке
вриједне и својствене само овим просторима.
Испаша стоке у таквом амбијенту, гдје је
велика заступљеност различитих ароматских
биљака,
знатно
утиче
на
повећање
нутритивне вриједности млијека, а тиме и
сира који је од тог млијека произведен. Осим
тога, тако добијен сир има и посебан укус и
мирис, који је карактеристичан и уско везан
за вегетацију овог краја.

Slika 6. Livanjski sir
Производи који су у процедури заштите у БиХ
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ЗАШТИЋЕНИ ПРОИЗВОДИ
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

На нивоу Европске уније од 1992. године до новембра 2019. године заштићено је 1.455 назива
пољопривредних и прехрамбених производа, од чега:
 640 назива ознаком поријекла (Protected Designation of Origin – PDO)
 753 назива ознаком географског поријекла (Protected Geographical Indication – PGI) иi
 62 назива ознаком гарантовано традиционалног специјалитета (Traditional Speciality
Guaranteed – TSG)

Табела 2. Заштићени производи у
Европске уније по државама 
Редни
број

Држава

1.

Италија

299

2.

Француска

250

3.

Шпанија

196

4.

Португал

139

5.

Грчка

107

6.

Њемачка

91

7.

Велика Британија

73

8.

Пољска

41

9.

Чешка Република

34

10.

Словенија

25

11.

Хрватска

23

12.

Белгија

19

13.

Словачка

19

14.

Аустрија

16

15.

Мађарска

16

16.

Холандија

15

17.

Финска

10

18.

Бугарска

8

19.

Шведска

8

20.

Švedska

8

21.

Ирска

7

22.

Данска

7

23.

Летонија

6

24.

Румунија

6

25.

Кипар

5

26.

Луксембург

4

27.

Естонија

0

28.

Треће земље

0

29.

Treće zemlje

23

УКУПНО
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Табела 3. Заштићени производи у Европској унији
по одређеним категоријама производа 
Број ЗОП
и ЗОГП

КАТЕГОРИЈА
ПРОИЗВОДА

Број
ГТС

164

Разред 1.1. Свјеже месо
(и нуспроизводи клања)

3

181

Разред 1.2. Месни производи
(кухани, сољени, димљени итд.)

16

236

Разред 1.3. Сиреви

7

47

Разред 1.4. Остали производи
животињског поријекла
(јаја, мед, разни млијечни
производи, осим маслаца итд.)

5

135

Разред 1.5. Уља и масноће
(маслац, маргарин, уље итд.)

1

390

Разред 1.6. Воће, поврће и
житарице, у природном стању
или прерађени

1

50

Разред 1.7. Свјежа риба,
мекушци и ракови те
производи добијени од њих

3

66

Разред 1.8. Остали производи
(зачини итд.)

4

20

Разред 2.1. Пиво

6

-

Разред 2.2. Чоколада и
чоколадни производи

-

81

Разред 2.3. Хљеб, фино пециво,
колачи, слаткиши, кекси и
други пекарски производи

14

1.455

Заштићени производи у Европској Унији
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 РИМЈЕРИ РЕГИСТРОВАНИХ ОЗНАКА
П
НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

9.1. ФЕТА:
Овчији сир из Грчке са ознаком поријекла
Грчка је већ 1996. године пријавила и регистровала назив „Фета” као ознаку
поријекла. Године 1999. је, на основу пресуде Европског суда, дошло до брисања
регистроване ознаке, да би се 2002. године Фета поновно регистровала као
ознака поријекла. На основу одлуке Европске комисије, од 2007. године под
тим именом се више неће смјети продавати широко распрострањени фета
сир од крављег млијека сличног укуса. Европски суд је 25. новембра 2005.
године потврдио одлуку Комисије, против које су Њемачка и Данска уложиле
приговор.
Ријеч „фета“ (грчки φέτα) грчког је поријекла и значи „кришка“. Фета је
традиционални овчији сир (дјелимично и козји сир) који потиче са грчког копна или са отока
Лезбос, а који сазријева у саламури па стога има карактеристичан интензиван укус. Кључни
елементи традиционалног узгоја су: домаће пасмине оваца и коза, екстензивна испаша и држање
миграционих стада. Посебности регионалне климе и флоре, а према томе и основе за испашу,
дају сировинама посебан укус и мирис. А све то заједно са традиционалним методом прераде под
посебним условима сазријевања на крају даје јединствен крајњи производ.

Фета: Сажетак спецификације
a) Назив: ФЕТА ОЗНАКА ОРИГИНАЛНОСТИ
b) Опис:
Бијели сир у сланој води произведен на традиционалан начин, искључиво од овчијег
млијека или мјешавине овчијег и козјег млијека, уз услов да количина козјег не прелази
30 одсто нето тежине млијека.
c) Г
 еографско подручје:
Македонија, Тракија, Тесалија, централна Грчка, Пелопонез, административни округ
Лезбос.
d) Историја:
У Грчкој је ова врста сира најпопуларнија и највише се конзумира од свих врста сирева,
а позната је и у цијелом свијету. У Грчкој се производи од античких времена (још од
доба Хомера). Прави се од овчијег млијека или мјешавине овчијег и козјег млијека,
уз примјену традиционалне технологије, те сазријева у уређајима унутар одређеног
географског подручја.
e) Начин производње:
Након згрушавања, млади сир се ставља у посебне посуде (калупе) за природно
оцјеђивање све док се не стабилизује. Тада му се површина соли на суво. У овој фази
на младом сиру ствара се жељени танки слој плијесни. Тада се сир ставља у дрвене или
металне посуде уз додавање слане воде (7 одсто нето тежине NaCl). Посуде се најприје
односе у просторију за зрење у којој се одржава стална температура од 18 °C и релативна
влажност која не смије бити нижа од 85 одсто и држи се 15 дана. Зрење се тада наставља
у другим просторијама гдје је температура 2-4 °C и релативна влажност не нижа од 85
одсто, све док се не оконча комплетан период зрења од најмање два мјесеца.
f) Веза:
Млијеко које се користи за прављење сира добија се од оваца и коза које су узгојене на
традиционалан начин у одређеним географским подручјима. Животиње су у цијелости
прилагођене условима, а исхрана им се састоји од биљака из тог подручја.
g) Контролни орган:
Назив: Уреди за пољопривреду надлежни за производњу у географским подручјима.
h) Етикетирање:
Сир ФЕТА PDO. Датум инспекције: tE (FE), серијски број паковања и датум производње.
i) Д
 ржавни захтјеви:
Примјењују се одредбе Предсједничког декрета бр. 81/93 о “захтјевима, условима и
поступцима за успостављање ознака поријекла за пољопривредне производе”.
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9.2.	MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA:
Италијански сир од бивољег или крављег млијека који има
ознаку поријекла
Моцарела је италијански филата сир од бивољег млијека. Назив долази од
традиционалног поступка израде (итал. mozzatura – ручно одсјећи, одрезати).
Од 1996. године назив Mozzarella di Bufala Campana је заштићена ознака
оригиналности.
Mozzarella di Bufala Campana је мекани бијели сир без коре са јасно
уочљивом филата структуром, 45-50 одсто масноће, са сјајном површином
и карактеристичним укусом. Сир тог назива потиче искључиво из провинција
Касерта и Салерно те неколико општина из провинција Напуљ и Беневенто.
У оригиналном облику овај сир се производио из бивољег млијека у подручју око Аверсе, прве
норманске грофовије у Италији. Први службени документ у којем се пише о моцарели из Аверсе
потиче с почетка 15. вијека.
Након обраде млијека смјеса се неко вријеме оставља да мирује, а затим се вади и обрађује с
водом која је загријана на отприлике 80 °C. Смјеса се након тога мора мијесити и извлачити, све
док не постане тако мека да се може обликовати. Затим се реже на комаде и обликује у куглице од
100 до 125 г.

9.3.	SCHWARZWÄLDER SCHINKEN (шварцвалдска шунка):
тржишни производ са ознаком географског поријекла

9.4.	ШТАЈЕРСКО БУНДЕВИНО УЉЕ:
традиционални специјалитет из Штајерске са ознаком
географског поријекла
Око двије хиљаде штајерских произвођача бундева и 35 уљара удружило се
у Заједницу произвођача штајерског бундевиног уља како би реализовали
ознаку географског поријекла „Штајерско бундевино уље“.
Штајерско бундевино уље се благим поступком пресовања доказано
производи још од 18. вијека из сјеменки штајерске бундеве (Cucurbita pepo
var. styriaca). Уље се смије пресовати искључиво у његовом традиционалном
подручју, тј. у јужној Штајерској, јужном Градишћу и у дијеловима Доње Аустрије.
Штајерска бундева се од бројних других бундева разликује по томе што сјеменке немају љуску,
тј. око сјеменке се налази само танка кожица. Штајерска бундева сије се у прољеће, а сазријева у
септембру, односно октобру. У то вријеме је већ у потпуности развила своју типичну жутозелену
боју. Њене тамне дебеле сјеменке се ваде, перу чистом водом и опрезно се суше. У традиционалним
породичним уљарама сјеменке се мељу и загријавају уз додавање мале количине воде. За
добијање уља потребно је пуно осјећаја, стрпљења и велико искуство особа које воде поступак
пресовања. Да би се произвео један литар уља, потребне су сјеменке 30-50 бундева.
Детаљније информације о свим досад регистрованим производима на нивоу Европске уније
можете пронаћи на интернетским страницама Европске уније, и то сврстано према земљама,
односно категоријама производа.
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

Досад је укупно 11 њемачких производа регистровало ознаку географског
поријекла, примјер је Nürnberger Bratwürste (нирнбершке печенице), Thüringer
Leberwurst (тириншка јетрена паштета) или Ammerländer Katenschinken
(амерландска шунка).
Шварцвалдска шунка је од 1997. године заштићена ознаком географског
поријекла. Од тада се шварцвалдском шунком смије називати искључиво
шунка која је према традиционалном начину произведена у Шварцвалду.
Придржавање контролних критерија, утврђених за шварцвалдску шунку, надзире владин уред у
Карлсруеу. Осим тога, акредитовани цертификациони институти спроводе и законски прописане
контроле.
Удружење за заштиту произвођача шварцвалдске шунке састоји се од 24 предузећа-члана.
Удружење за своје чланове планира и реализује велики број активности како би се шварцвалдска
шунка јавности презентовала као ознака географског поријекла.
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СПИСАК ЗАКОНСКИХ АКАТА

Све информације потребне за регистрацију ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и
ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа на нивоу Босне и
Херцеговине:


Закон о храни

	Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе,
	Правилник о изгледу знака и начину коришћења знака ознаке поријекла,
ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног
специјалитета прехрамбених производа,
	Одлука о овлашћеним органима за оцјењивање усаглашености за
производе заштићене ознаком поријекла, заштићене ознаке географског
поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета,
	Одлука о висини накнаде за поступак заштите ознака поријекла и
заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака
гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа,
	Одлука о именовању Комисије за регистрацију ознака поријекла, ознака
географског поријекла и додјелу ознака гарантовано традиционалног
специјалитета прехрамбених производа у Босни и Херцеговини
можете пронаћи на веб-страници Агенције за безбједност хране БиХ:

www.fsa.gov.ba
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НАПОМЕНА
Смјернице за регистрацију ознака поријекла, ознака географског поријекла и ознака гарантирано традиционалног специјалитета
прехрамбених производа израдила је Агенција за сигурност хране Босне и Херцеговине, у складу с Правилником о системима
квалитета за прехрамбене производе (Службени гласник БиХ број 90/18).
Израда овог документа реализирана је у склопу Пројекта унапређења пословне климе и приступа тржиштима (ИЦАМ), који
имплементира ИФЦ, чланица Групације Свјетске банке, а финансира Влада Уједињеног Краљевства путем УКаида. Налази,
анализе и закључци изнесени у овом документу не одражавају ставове извршних директора Групације Свјетске банке и влада
које они представљају.

