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На основу члана 17. став 2. и члана 54. став 1. тачка ц)
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 37.
сједници одржаној 30. јануара 2013. године, донио је

ПРАВИЛНИК

О КВАЛИТЕТУ СЕНФА
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником прописују се квалитет и други
захтјеви које мора испуњавати сенф у производњи и
стављању на тржиште.
Члан 2.
(Означавање)
Запаковани сенф мора бити означен у складу са
Правилником о општем декларисању или означавању
упаковане хране ("Службени гласник БиХ", број 87/08) и са
овим правилником.
Члан 3.
(Употреба адитива)
У производњи сенфа могу се употребљавати адитиви
који се користе у складу са Правилником о употреби
прехрамбених адитива, осим боја и заслађивача, у храни
("Службени гласник БиХ", број 83/08).
Члан 4.
(Метролошки захтјеви)
Дозвољена одступања номиналне и нето количине и
начин обиљежавања номиналне односно нето количине за
запаковани сенф морају бити у складу са Законом о
метрологији Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 19/01).
ДИО ДРУГИ - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
(Производња сенфа)
(1) Сенф је производ који је добијен мијешањем сирћета
или течности која садржи сирћетну киселину и
сјеменке сенфа Brassica nigra, Brassica juncea, Sinapsis
Alba или сенфово брашно добијено од тих сјемена.
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Сенф се може добити мијешањем наведених сјемена и
сенфовог брашна којем се могу додати сљедеће
намирнице или састојци хране: вино, воћна вина,
кухињска со, шећер, ароматично биље и зачини, као и
екстракти добијени из тог ароматичног биља и зачина.
(3) Сенф произведен из разријеђене сирћетне киселине
мора имати ознаку "сенф са разријеђеном сирћетном
киселином".
(4) У производњи сенфа није дозвољено коришћење
синтетичких етеричних уља.
Члан 6.
(Испуњавање захтјева)
Сенф који се ставља у промет мора испуњавати
сљедеће захтјеве:
а) да има изглед, укус и мирис карактеристичан за
сенф;
б) да је хомогене, мазиве конзистенције, без
грудвица;
ц) да садржи највише 78% воде;
д) да садржи највише 15% кухињске соли (рачунато
на суву материју производа);
е) да садржи највише 9% пепела, без кухињске соли
(рачунато на суву материју производа);
ф) да садржи највише 0,1% пепела нерастворљивог
у HCl.
ДИО ТРЕЋИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
(Залихе, рок трајања)
Сенф произведен прије ступања на снагу овог
правилника може бити у промету све до нестанка залиха
или до престанка рока трајања.
Члан 8.
(Престанак важења)
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе
одредбе Правилника о квалитету кафе и сурогата кафе,
чаја, зачина, концентрата за супу, пекарског квасца, прашка
за пециво, прашка за пудинг, дијететских производа и
адитива ("Службени лист СФРЈ", бр. 13/78, 20/80, 41/80,
45/81, 52/86, 33/89 и "Службени лист РБиХ", број 2/92),
које се односе на сенф.
Члан 9.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
(2)
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