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На основу члана 16, члана 17. став 2. и члана 35. став 2.
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 75. сједници
одржаној 28. септембра 2016. године, донио је

ОДЛУКУ

О УВОЂЕЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА КОЈИМА СЕ
УРЕЂУЈЕ УВОЗ НЕКЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА
ЖИВОТИЊЕ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ ЗЕМАЉА ЗБОГ
РИЗИКА ОД КОНТАМИНИРАНОСТИ
АФЛАТОКСИНИМА
Члан 1.
(Предмет)
(1) Овом одлуком прописују се посебни услови за увоз
одређене хране и хране за животиње из одређених
земаља
због
ризика
од
контаминираности
афлатоксинима.
(2) За потребе ове одлуке примјењују се дефиниције из
Закона о храни ("Службени гласник БиХ", број 50/04) и
Правилника о службеним контролама које се спроводе
ради верификације поступања у складу са одредбама
прописа о храни и храни за животиње те прописа о
здрављу и добробити животиња ("Службени гласник
БиХ", број 5/13).

(2)
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У сврху пуштања пошиљке у слободни промет поступак
царињења врши се на царинским испоставама
дефинисаним тренутно важећим прописима.
Члан 2.
(Област примјене)
Одредбе ове одлуке примјењују се при увозу сљедеће
хране и хране за животиње обухваћене ознакама CN и
TARIC из Анекса IV, који је саставни дио ове одлуке:
а) бразилски ораси у љусци и мјешавине орашастих
плодова или сушеног воћа које садржавају
бразилске орахе у љусци (храна), поријеклом из
Бразила или отпремљени из Бразила;
б) кикирики у љусци или ољуштен, путер од
кикирикија, кикирики другачије припремљен или
конзервиран (храна и храна за животиње),
поријеклом из Кине или отпремљени из Кине;
ц) кикирики у љусци или ољуштен, путер од
кикирикија, кикирики другачије припремљен или
конзервиран (храна и храна за животиње),
поријеклом из Египта или отпремљени из Египта;
д) пистаћи у љусци или ољуштени, пистаћи другачије
припремљени
или
конзервирани
(храна),
поријеклом из Ирана или отпремљени из Ирана;
е) Сљедећа храна поријеклом из Турске или
отпремљена из Турске:
1) суве смокве;
2) љешници (Corylus sp.) у љусци или
ољуштени;
3) пистаћи у љусци или ољуштени;
4) мјешавине орашастих плодова или сушеног
воћа које садржавају смокве, љешнике или
пистаће;
5) пасте од смокава, пистаћа и љешника;
6) љешници, смокве и пистаћи прерађени или
конзервирани, укључујући и мјешавине;
7) брашно, гриз и прах љешника, смокава и
пистаћа;
8) љешници резани на комадиће и плошке и
смрвљени;
9) уље љешника;
ф) кикирики у љусци или ољуштен, путер од
кикирикија, кикирики другачије припремљен или
конзервиран (храна и храна за животиње),
поријеклом из Гане или отпремљени из Гане;
г) кикирики у љусци или ољуштен, путер од
кикирикија, кикирики другачије припремљен или
конзервиран (храна и храна за животиње),
поријеклом из Индије или отпремљени из Индије;
х) х) сјеменке лубенице и од њих добијени производи
(храна), поријеклом из Нигерије или отпремљених
из Нигерије;
и) кикирики у љусци или ољуштен, путер од
кикирикија, кикирики другачије припремљен или
конзервиран (храна и храна за животиње),
поријеклом из Бразила или отпремљени из
Бразила;
ј)
Capsicum sp. и мушкатни орашчићи поријеклом из
Индије или отпремљени из Индије;
к) мушкатни орашчићи поријеклом из Индонезије
или отпремљени из Индонезије.
Ова одлука се примјењује и на храну и храну за
животиње добиjену прерадом хране и хране за
животиње из става (1) овог члана те на сложену храну и
храну за животиње која садржи било коју храну или
храну за животиње из става (1) овог члана у количини
већој од 20%.
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Ова одлука се не примјењује на пошиљке хране и хране
за животиње из ст. (1) и (2) овог члана које су
намијењене физичким лицима искључиво за њихову
личну потрошњу и употребу. У случају дилеме, обавеза
доказивања је на примаоцу пошиљке.
(4) Ова одлука се примјењује на пошиљке хране и хране за
животиње бруто масе веће од 20 кг.
Члан 3.
(Резултати узорковања и анализе)
Уз сваку пошиљку хране и хране за животиње треба
приложити резултате узорковања и анализе које су спровели
надлежни органи државе поријекла или државе из које је
пошиљка отпремљена ако то није држава поријекла, како би
се провјерила усаглашеност са прописима Босне и
Херцеговине о максимално дозвољеним количинама
афлатоксина.
Члан 4.
(Здравствени цертификат)
(1) Сваку пошиљку која се увози у Босну и Херцеговину
мора пратити и здравствени цертификат у складу са
обрасцем из Анекса I, који је саставни дио ове одлуке.
(2) Здравствени цертификат попуњава, потписује и овјерава
овлашћени заступник надлежног органа државе
поријекла или надлежног органа државе из које је
пошиљка отпремљена ако то није држава поријекла.
Надлежни органи земље поријекла су:
а) Министарство пољопривреде, сточарства и
снабдијевања храном (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA)) – за храну и
храну за животиње из Бразила;
б) Државна управа за инспекцију увоза и извоза и
карантин Народне Републике Кине (State
Administration for Entry-Exit inspection and
Quarantine of the People's Republic of China) – за
храну и храну за животиње из Кине;
ц) Египатско министарство пољопривреде (Egyptian
Ministry of Agriculture) – за храну и храну за
животиње из Египта;
д) Министарство здравља и медицинског образовања
– за храну из Ирана;
е) Општа управа за храну и контролу Министарства
хране, пољопривреде и сточарства Републике
Турске – за храну из Турске;
ф) Завод за стандардизацију Гане (Ghana Standards
Authority) – за храну и храну за животиње из Гане;
г) Савјет за контролу извоза Министарства трговине
и индустрије Индије (Export Inspection Council of
India of the Ministry of Commerce and Industry) – за
храну и храну за животиње из Индије;
х) Национална агенција за контролу хране и лијекова
(National Agency for Food and Drug Administration
and Control (NAFDAC)) – за храну из Нигерије;
и) Министарство пољопривреде - за храну из
Индонезије.
(3) Здравствени цертификат састављен је на службеном
језику државе извознице или на једном од службених
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језика државе чланице Европске уније и на једном од
језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини.
(4) Здравствени цертификат из става (1) овога члана важи за
увоз хране у Босну и Херцеговину највише четири
мјесеца од датума издавања.
Члан 5.
(Идентификациона ознака)
Свака пошиљка хране и хране за животиње означава се
идентификационом ознаком (ознаком пошиљке) која
одговара идентификационој ознаци на исправи о резултатима
узорковања и анализе из члана (3) ове одлуке те здравственом
цертификату из члана (4) ове одлуке. Свака поједина врећа
или други облик паковања из пошиљке означава се том
идентификационом ознаком. У случају пошиљке чије
паковање обухвата неколико малих паковања/јединица
довољно је навести идентификациони број пошиљке на
паковању које обухвата та мала паковања/јединице.
Члан 6.
(Претходно обавјештење о пошиљци)
(1) Субјекти у пословању са храном и субјекти у пословању са храном за животиње или њихови представници
надлежним инспекцијским органима морају доставити
претходно обавјештење о предвиђеном датуму и времеу физичког приспијећа хране и хране за животиње те
врсти пошиљке.
(2) У сврху достављања обавјештења из става (1) овог
члана субјекат у пословању са храном и храном за
животиње одговоран за пошиљку мора испунити Дио I
Заједничког улазног документа (ЗУД) из Анекса II, који
је саставни дио ове одлуке, те га доставити надлежном
инспекцијском органу на мјесто првог уноса најмање
један радни дан прије физичког доласка пошиљке.
(3) Субјекат у пословању сa храном и храном за животиње
попуњава Заједнички улазни документ (ЗУД) из става
(2) овог члана према смјерницама прописаним у Анексу
III, који је саставни дио ове одлуке.
Члан 7.
(Доступност Заједничког улазног документа)
Субјектима у пословању са храном и храном за
животиње Заједнички улазни документ (ЗУД) доступан је на
порталу Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине
(www.fsa.gov.ba).
Члан 8.
(Престанак важења прописа)
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о посебним условима за увоз одређене хране из
одређених земаља због ризика од контаминираности
афлатоксинима ("Службени гласник БиХ", број 71/13).
Члан 9.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 263/16
Предсједавајући
28. септембра 2016. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.
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