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На основу чл. 17. и 72. Закона о храни ("Службени
гласник БиХ", број 50/04) и члана 17. Закона о Савјету
министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет
министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за
безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са
надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине, на 104. сједници одржаној 8. јула 2014. године,
донио је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ХРАНИ ОБОГАЋЕНОЈ НУТРИЈЕНТИМА
Члан 1.
У Правилнику о храни обогаћеној нутријентима
("Службени гласник БиХ", број 72/11) у члану 4. став (2)
мијења се и гласи:
"(2) Изузетно од става (1) тачке б) овог члана, витамини и
минерали смију се додавати, не узимајући у обзир
одредбе члана 3. став (2) овог правилника под
условом да немају прехрамбене или здравствене
тврдње, у производе:
a) под тарифном ознаком 2206 00,
б) који су стављени на тржиште држава чланица
Европске уније прије 1. јула 2007. године,
ц) који су пријављени Европској комисији прије 19.
јула 2007. године."
Члан 2.
Члан 6. мијења се и гласи:
"(1) Приликом додавања витамина или минерала у храну,
укупна количина присутног витамина или минерала
која се, без обзира на сврху, налази у храни која се
налази на тржишту не смије прелазити количине
витамина и минерала које се сматрају безбједним за
конзумацију, одређене научном процјеном ризика на
основу
општеприхваћених
научних
података
узимајући у обзир, по потреби, различите степене
осјетљивости различитих група потрошача.
(2) За процјену количине витамина и минерала које се
сматрају безбједним за конзумацију из става (1) овог
члана мора се узети у обзир унос витамина и минерала
из других прехрамбених извора и допринос
појединачних производа у укупној исхрани опште
популације.
(3) За концентроване или дехидроване производе
препоручене дневне количине су оне које се налазе у
храни која је припремљена за конзумацију у складу с
упутствима произвођача.
(4) Додати витамини или минерали треба да буду
присутни у храни у значајној количини, у складу с
Анексом I Правилника о означавању храњивих
вриједности хране ("Службени гласник БиХ", број
78/12)."
Члан 3.
Члан 7. мијења се и гласи:
"Храни се може додавати или се при њеној производњи
може користити нека друга супстанца која није витамин или
минерал или састојак који садржи супстанцу различиту од
витамина или минерала у количини која знатно не прелази
уобичајено конзумирање те супстанце у нормалним
условима уравнотежене и разнолике исхране и која нема
штетни учинак на здравље."
Члан 4.
У члану 8. став (3) мијења се и гласи:
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"(3) Приликом означавања хране с додатим витаминима и
минералима и другим супстанцама, дефинисане
одредбама овог правилника, обавезно се морају
навести сљедећи подаци:
a) храњива вриједност хране како је то прописано
Правилником о означавању храњивих вриједности
хране ("Службени гласник БиХ", број 78/12) и
укупна количина присутних витамина и минерала
када се додају храни,
б) назив и количина друге додате супстанце,
ц) прехрамбена тврдња у којој се наводи споменуто
додавање у складу с посебним прописом о
прехрамбеним и здравственим тврдњама које се
наводе на декларацији хране."
Члан 5.
Члан 12. мијења се и гласи:
"(1) Кад се храна обогаћена другим супстанцама из члана
7. овог правилника први пут ставља на тржиште Босне
и Херцеговине, субјекат у пословању са храном прије
првог стављања на тржиште мора поднијети захтјев за
издавање нотификацијског броја.
(2) Нотификацијски број се издаје на основу прибављеног
мишљења Агенције.
(3) Агенција формира комисију за давање мишљења у
сврху издавања нотификацијског броја.
(4) Захтјев за издавање нотификацијског броја из става
(1) овог члана подноси се у писаној форми надлежним
министарствима здравства ентитета и Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине.
(5) Надлежно министарство писменим путем обавјештава
Агенцију непосредно по пријему захтјева уз
достављање примјерка прописане документације.
(6) Уз захтјев потребно је приложити сљедећу
документацију:
a) податке који означавају храну на језицима у
службеној употреби у Босни и Херцеговини,
б) оригиналну амбалажу или идејно рјешење
амбалаже,
ц) доказ о количини витамина, минерала и/или
других супстанци додатих храни,
д) доказ да количина друге супстанце која је додата
храни
знатно
не
прелази
уобичајено
конзумирање те супстанце у нормалним
условима уравнотежене и разнолике исхране и да
нема штетан учинак на здравље,
е) ако се храна увози у Босну и Херцеговину, и
службени документ од надлежног тијела државе
у којој се та храна производи или ставља на
тржиште којим се доказује да је таква храна
легално произведена, одобрена и стављена на
тржиште,
ф) ако се храна увози у Босну и Херцеговину, а већ
се налази на тржишту у земљама Европске уније,
изјаву да се налази на тржишту у најмање двије
земље Европске уније,
г) ако се храна производи у Босни и Херцеговини
потребно је приложити извод из Регистра
регистрованих објеката,
х) доказ да је подносилац захтјева регистрован у
Босни и Херцеговини,
и) осталу документацију коју Комисија из става (3)
овог члана затражи,
ј)
копију уплатница за покривање трошкова
поступка издавања нотификацијског броја.
(7) Нотификацијски број за стављање на тржиште хране
обогаћене нутријентима рјешењем дају, односно
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ускраћују надлежна министарства здравства ентитета
и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на основу
мишљења Агенције, а примјерак тог рјешења
надлежно министарство доставља Агенцији у року од
15 дана од његовог издавања односно ускраћивања.
(8) Трошкове у поступку издавања нотификацијског
броја из става (4) овог члана сноси подносилац
захтјева, а висину одлуком одређује надлежно
министарство.
(9) Трошкове поступка издавања мишљења сноси
подносилац захтјева, а висину одлуком одређује
Агенција."
Члан 6.
Члан 13. мијења се и гласи:
"(1) Одобрење нотификацијског броја из члана 12. овог
правилника садржи сљедеће податке:
a) назив подносиоца захтјева,
б) одобрени нотификацијски број,
ц) назив производа,
д) назив и количину додате друге супстанце.
(2) Рјешење о одобравању нотификацијског броја не
потврђује усклађеност производа са прописима о
храни.
(3) Рјешење о одобравању нотификацијског броја
потврђује да производ садржи дозвољену количину
друге супстанце.
Члан 7.
(1) У Анексу II тачка 2. иза ријечи: "гвожђе сулфат" на
листу се додају ријечи: "гвожђе амонијум фосфат" и
"гвожђе натријум ЕДТА".
(2) У Анексу II тачка 2. иза ријечи: "хром (III) сулфат и
његов хексахидрат", на листу се додају ријечи: "хром
пиколинат".
Члан 8.
Анекс III брише се.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објаве у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 126/14
Савјета министара БиХ
8. јула 2014. године
Вјекослав Беванда, с. р.
Сарајево

