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Utorak, 22. 5. 2012.

ПРАВИЛНИК

На основу чл. 16. 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 предлог Агенције за
безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са
надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине, на 4. сједници одржаној 21. марта 2012.
године, донио је

О МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИМ КОЛИЧИНАМА
РАДИОАКТИВНЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ХРАНЕ И
ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ НАКОН НУКЛЕАРНОГ
ИНЦИДЕНТА ИЛИ ДРУГИХ СЛУЧАЈЕВА
РАДИОЛОШКЕ ОПАСНОСТИ
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником прописује се максимално
дозвољена количина радиоактивне контаминације хране и
хране за животиње након нуклеарног инцидента или
других случајева радиолошке опасности.
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Члан 2.
(Стављање на тржиште)
Забрањено је стављати на тржиште храну и храну за
животиње чија је максимално дозвољена количина (у
даљем тексту: МДК) радиоактивних материја већа од МДК
прописане овим правилником.
Члан 3.
(МДК)
МДК радиоактивних материја у храни прописана је у
Анексу I који је саставни дио овог правилника.
Члан 4.
(МДК за мање важну храну)
(1) Мање важна храна је храна мањег прехрамбеног
значаја која чини маргиналан удио у исхрани људи.
(2) МДК радиоактивних материја у мање важној храни је
десет пута већа од прописане у дијелу "Остала храна
осим мање важне хране" из Анекса I овог правилника.
(3) Листа мање важне хране дата је у Анексу II који је
саставни дио овог правилника.
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Члан 5.
(МДК цезијума-134 и цезијума-137 у храни за животиње)
МДК цезијума-134 и цезијума-137 у храни за
животиње прописана је у Анексу I, Табела 2. овог
правилника.
Члан 6.
(Примјена Правилника)
Овај правилник примјењује се само у случају да
Савјет министара Босне и Херцеговине прогласи
непосредну радиолошку опасност, а на предлог
Координационог тијела, у складу са чланом 17. став (1)
Оквирног закона о заштити и спашавању људи и
материјалних добара од природних или других несрећа у
Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број
50/08).
Члан 7.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 50/12
Предсједавајући
21. марта 2012. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Вјекослав Беванда, с. р.
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