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SLUŽBENI GLASNIK BiH
(2)

На основу члана 17. став 2. и члана 72. тач. ц) и д)
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 са надлежним органима ентитета и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на 178. сједници,
одржаној 12. новембра 2019. године, донио је

(3)
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ПРАВИЛНИК

О ИЗГЛЕДУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ЗАШТИЋЕНОГ ЗНАКА ОЗНАКЕ ПОРИЈЕКЛА,
ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА И ОЗНАКЕ
ГАРАНТОВАНО ТРАДИЦИОНАЛНОГ
СПЕЦИЈАЛИТЕТА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Члан 1.
(Предмет)
Правилником о изгледу и начину коришћења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета
прехрамбених производа (у даљем тексту: Правилник)
прописује се изглед и начин коришћења заштићеног знака
ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке
гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених
производа, те начин издавања знака.
Члан 2.
(Дефиниција)
Заштићени знак ознаке поријекла, ознаке географског
поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа (у даљем тексту: заштићени
знак) заштићени је знак којим се визуелно идентификује
регистрована ознака прехрамбеног производа који је
произведен и регистрован у складу са Правилником о
системима квалитета за прехрамбене производе ("Службени
гласник БиХ", број 90/18).
Члан 3.
(Равноправност полова)
Изрази који су ради прегледности дати у једном
граматичком роду без дискриминације се односе и на
мушкарце и на жене.
Члан 4.
(Означавање)
(1) Прехрамбени производ произведен и регистрован у
складу са чланом 2. овог правилника при стављању на
тржиште означава се припадајућим заштићеним знаком
ознаке прописаним овим правилником.
(2) Означавање производа заштићеним знаком ознаке
обавља произвођач или прерађивач, корисник ознаке
регистрованог прехрамбеног производа.
Члан 5.
(Заштићени знак ознаке поријекла)
(1) Заштићени знак ознакe поријекла правоугаоног је
облика те састављен од два упоредна квадрата. Квадрат
са лијеве стране тамноцрвене је боје и садржи сљедеће
саставне елементе: при врху у водоравној линији налазе
се три звјездице, у средини текст: "ЗАШТИЋЕНА
ОЗНАКА ПОРИЈЕКЛА", а на дну текст: "БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
ХРАНЕ". Квадрат са десне стране бијеле је боје са
танком тамноцрвеном ивицом и садржи централно
смјештен текст "ЗОП". Текст ознаке исписан је великим
штампаним словима у фонту Arial Black.
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Заштићени знак за репродукцију на производима са
ознаком поријекла је дужине 4 цм и ширине 2 цм.
Детаљни графички приказ репродукције заштићеног
знака ознаке поријекла штампан је у Књизи графичких
стандарда која се налази у Анексу I, који је саставни
дио овог правилника.
Члан 6.
(Заштићени знак ознаке географског поријекла)
Заштићени знак ознакe географског поријекла
правоугаоног је облика и састављен је од два упоредна
квадрата. Квадрат са лијеве стране је тамноплаве боје и
садржи сљедеће саставне елементе: при врху у
водоравној линији налазе се двије бијеле звјездице, у
средини
текст:
"ЗАШТИЋЕНА
ОЗНАКА
ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА", а на дну текст:
"БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА
БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ". Квадрат са десне стране
бијеле је боје са танком тамноплавом ивицом и садржи
централно смјештен текст "ЗОГП". Сав текст ознаке
исписан је великим штампаним словима у фонту Arial
Black.
Заштићени знак дозвољен за репродукцију на
производима са ознаком географског поријекла је
дужине 4 цм и ширине 2 цм.
Детаљни графички приказ репродукције заштићеног
знака ознаке географског поријекла штампан је у
Књизи графичких стандарда која се налази у Анексу I
овог правилника.
Члан 7.
(Ознака гарантовано традиционалног специјалитета)
Ознака гарантовано традиционалног специјалитета
правоугаоног је облика и састављен је од два упоредна
квадрата. Квадрат са лијеве стране је маслинасте боје и
садржи сљедеће саставне елементе: при врху у
водоравној линији налази се једна бијела звјездица, у
средини текст: "ГАРАНТОВАНО ТРАДИЦИОНАЛНИ
СПЕЦИЈАЛИТЕТ", а на дну текст "БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
ХРАНЕ". Квадрат са десне стране је бијеле боје са
танком маслинастом ивицом и садржи централно
смјештен текст "ГТС". Сав текст ознаке исписан је
великим штампаним словима (верзал) у фонту Arial
Black.
Знак дозвољен за репродукцију на производима са
ознаком гарантовано традиционалног специјалитета је
дужине 4 цм и ширине 2 цм.
Детаљни графички приказ репродукције знака за ознаку
гарантовано традиционалног специјалитета штампан је
у Књизи графичких стандарда која се налази у Анексу I
овог правилника.
Члан 8.
(Штампање заштићеног знака)
Заштићени знак штампа се на производ (амбалажу,
етикету, привјесницу) и то тако да је видљив, читљив и
неизбрисив, на лако уочљивим мјестима.
Заштићени знак се штампа неизбрисивом бојом.
Трошкове издавања и штампања заштићеног знака
сноси корисник ознаке.
Члан 9.
(Начин коришћења)
Сваки поједини произвођач или прерађивач, корисник
ознаке који задовољава услове спецификације
производа и који има потврду о усаглашености
производа са произвођачком спецификацијом подноси
писани захтјев за коришћење заштићеног знака тијелу
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за оцјењивање усаглашености овлашћеном од Савјета
министара Босне и Херцеговине или групи дефинисаној
одредбама Правилника о системима квалитета за
прехрамбене производе.
Образац захтјева из става (1) овог члана дат је у Анексу
II, који је саставни дио овог правилника.
Тијело за оцјењивање усаглашености или група издају
одобрење за штампање одређеног броја заштићених
знакова у складу са поднесеним захтјевом корисника
ознаке из става (1) овог члана.
Образац одобрења из става (3) овог члана дат је у
Анексу III, који је саставни дио овог правилника.
Члан 10.
(Тијело за оцјењивање усаглашености)
Тијело за оцјењивање усаглашености или група који
издају одобрење за штампање заштићеног знака воде
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.
Тијело за оцјењивање усаглашености које издаје
одобрење за штампање заштићеног знака кориснику
ознаке мора бити исто тијело за оцјењивање
усаглашености које је спровело поступак утврђивања
усаглашености.
Тијело за оцјењивање усаглашености дужно је да
Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Агенција) најкасније у року од 15 дана
од издавања заштићеног знака достави податке из
евиденције из става (1) овог члана.
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Члан 11.
(Група)
(1) Група издаје одобрење за штампање заштићеног знака
и води евиденцију о додијељеним заштићеним
знаковима само за чланове групе.
(2) Група је дужна да најкасније у року од 15 дана од
издавања одобрења за штампање заштићеног знака
достави податке из евиденције из члана 10. става (1)
овог правилника Агенцији и тијелу за оцјењивање
усаглашености.
(3) Ако корисник ознаке није члан групе, издавање одобрења за штампање заштићеног знака и вођење евиденције
обавља тијело за оцјењивање усаглашености из члана
10. став (2) овог правилника.
Члан 12.
(Престанак примјене прописа)
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о изгледу и начину коришћења знака ознаке
оригиналности, ознаке географског поријекла и ознаке
традиционалног угледа хране ("Службени гласник БиХ",
број 81/12).
Члан 13.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 165/19
Предсједавајући
12. новембра 2019. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздвић, с. р.
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