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На основу чл. 16. и 17. став 3. и члана 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

ПРАВИЛНИК

О МЕТОДАМА УЗОРКОВАЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА
У И НА ПРОИЗВОДИМА БИЉНОГ И
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Правилником о методама узорковања за спровођење
службене контроле остатака пестицида у и на производима
биљног и животињског поријекла (у даљем тексту:
Правилник) одређују се методе узимања узорака производа
биљног и животињског поријекла ради одређивања
максималног нивоа остатака пестицида у складу са
посебним прописом о максималним нивоима остатака
пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и
животињског поријекла не доводећи у питање Одлуку о
праћењу резидуа одређених супстанци у живим
животињама и у производима животињског поријекла
("Службени гласник БиХ", бр. 1/04 и 40/09).
Члан 2.
(Узорковање)
Узорковање у сврху службене контроле мора бити
спроведено у складу са методама наведеним у Анексу који
је саставни дио овог Правилника.
ДИО ДРУГИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
(Престанак важења одредаба)
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Упутство о начину узимања узорака за вршење
анализа и суперанализа намирница и предмета опште
употребе ("Службени лист СФРЈ", број 60/78 и "Службени
лист РБиХ", број 2/92) у дијелу који се односи на
пестициде.
Члан 4.
(Ступање на снагу)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 128/12
Савјета министара БиХ
21. марта 2012. године
Вјекослав Беванда, с. р.
Сарајево

АНЕКС

МЕТОДЕ УЗОРКОВАЊА ПРОИЗВОДА БИЉНОГ И
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
РЕЗИДУА ПЕСТИЦИДА РАДИ ПРОВЈЕРЕ
УСКЛАЂЕНОСТИ СА MRL-ом
1. ЦИЉ
Узорци који су намијењени за службену контролу
нивоа резидуа пестицида у и на воћу и поврћу и у
производима животињског поријекла узимаће се у складу
са методама наведеним у даљем тексту.
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Циљ ових процедура узорковања је да омогући
стварање репрезентативног узорка из лота за анализу ради
утврђивања усклађености са максималним нивоима
резидуа (MRL) пестицида који су утврђени посебним
прописом о максималним нивоима остатака пестицида у и
на храни и храни за животиње биљног и животињског
поријекла из члана 1. овог правилника.
У случају да MRL пестицида није одређен, утврђује се
усклађеност са MRL-ом који је утврдила Комисија Кодекс
Алиментариус. Методе и поступци које прописује овај
правилник укључују и оне које је препоручила Комисија
Кодекс Алиментариус.
2. ПРИНЦИПИ
Вриједности MRL-а заснива се на подацима о доброј
пољопривредној пракси (GAP), тако да су сировине као и
њихове прерађевине које су у складу са MRL-ом и
токсиколошки прихватљиве.
Максимални нивои резидуа (MRL) пестицида за
производе од биља, јаја или млијечне производе обухватају
максималнo очекивани ниво у сложеном узорку, а који је
добијен из више јединица обрађеног производа и који
служи за представљање просјечног нивоа резидуа у лоту.
MRL-и за месо и перад обухватају максимални ниво за који
се очекује да се налази у ткиву појединачно обрађених
животиња или птица.
MRL за месо и перад односи се на групни узорак
добијен из једног примарног узорка, док се MRL за биљне
производе, јаја и млијечне производе односи на сложени
групни узорак добијен из једног до десет примарних
узорака.
3. ДЕФИНИЦИЈЕ ТЕРМИНА
Аналитички дио
Репрезентативна количина материјала одвојена из
аналитичког узорка, одговарајуће величине за мјерење
концентрације резидуа.
Напомена: За узимање аналитичке пробе може се
користити прибор за узорковање.
Аналитички узорак
Материјал припремљен за анализу из лабораторијског
узорка одвајањем дијела производа који ће бити
анализиран, након чега се мијеша, меље, фино сјецка, итд.
ради узимања аналитичких дијелова уз минималне грешке
при узорковању.
Напомена: Припрема аналитичког узорка мора
одражавати процедуру коришћену при утврђивању MRL-а
тако да дио производа који ће се анализирати може
укључивати дијелове који се уобичајено не конзумирају.
Групни узорак
За производе изузев меса и перади, то је сједињена и
добро измијешана група примарних узорака узетих из лота.
За месо и перад, примарни узорак се сматра еквивалентним
групном узорку.
Напомене:
а) Примарни узорци морају имати довољну
количину материјала како би се обезбиједило да
се сви лабораторијски узорци могу узети из
групног узорка.
б) У случају кад су засебни лабораторијски узорци
припремљени током сакупљања примарних
узорака/узорка, групни узорак представља суму
лабораторијских узорака у моменту узимања
узорака из лота.
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Лабораторијски узорак
Узорак који се шаље у лабораторије, или се прима од
лабораторија. То је репрезентативна количина материјала
која је узета из групног узорка.
Напомене:
а) Лабораторијски узорак може бити читав групни
узорак или његов дио.
б) Да би се добио лабораторијски узорак/узорци,
јединице не би смјеле бити резане или ломљене,
осим у случају када је потподјела јединица
наведена у Табели 3.
ц) Може се припремити више идентичних
лабораторијских узорака.
Лот
Количина хране која је достављена једнократно и за
коју се, према информацији добијеној од службеника
надлежног за узорковање, зна да има јединствене
карактеристике као што су поријекло, произвођач, сорта
односно врста производа, фирма која пакује производ,
начин паковања, ознаке, испоручилац итд. Сумњиви лот је
онај за који, из било којег разлога, постоји разлог за сумњу
да садржи прекомјерне количине резидуа. Несумњиви лот
је онај за којег не постоји никакав разлог за сумњу да може
садржавати прекомјерну количину резидуа.
Напомене:
а) Када се испорука састоји од лотова за које је
могуће утврдити да потичу од различитих
узгајивача итд. сваки лот ће се узети у обзир
засебно.
б) Испорука се може састојати од једног или више
лотова.
ц) У случају када величину или границу сваког лота
у великој достави није могуће лако утврдити,
свака појединачна серија вагона, камиона,
бродских палуба итд. може се сматрати као
засебан лот.
д) На примјер, лот може бити измијешан у процесу
разврставања или производње.
Примарни узорак/инкрементални узорак
Једна или више јединица које се узимају са једног
мјеста у лоту.
Напомене:
а) Мјесто узимања примарног узорка у лоту
пожељно је изабрати случајним одабиром, али
гдје то није могуће, узорак се узима насумице из
доступних дијелова лота.
б) Број јединица које су потребне за примарни
узорак одређује се на основу минималне
величине и броја потребних лабораторијских
узорака.
ц) За биљне производе, јаја и млијечне производе,
гдје се узима више од једног примарног узорка
из лота, сваки примарни узорак требало би да
има приближно једнак удио у групном узорку.
д) Јединице се могу насумице распоредити за
припрему лабораторијских узорака за поновну
анализу у вријеме скупљања примарних
узорака/узорка, у случајевима када су узорци
средње величине или крупни те се мијешањем
групног узорка лабораторијски узорак неће
учинити репрезентативнијим или у случају гдје
се јединице (нпр. јаја, мекано воће) могу
оштетити током мијешања.
е) У случају када се примарни узорци узимају у
интервалима током утовара или истовара лота,
мјесто узорковања је временски одређено.

ф)
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Јединице не смију бити резане или ломљене да
би се добио примарни узорак/ узорци, осим у
случају када је потподјела јединица наведена у
Табели 3.
Узорак
Једна или више јединица изабрана из популације
јединица, или дио материјала одабран из веће количине
материјала. У вези са овим препорукама, репрезантативни
узорак намијењен је томе да буде репрезентативан за лот,
групни узорак, животињу итд. у погледу садржаја остатака
пестицида, а не нужно других својстава.
Узорковање
Процедура која се користи за узимање и сачињавање
узорка.
Средство за узорковање
(i) Алат попут лопатице, црпаљке, сврдла, ножа или
сонде, који се употребљавају како би се
издвојила нека јединица из цјелокупне пошиљке
материјала, из паковања (као што су бачве,
велики сиреви) или из јединица меса или перади
које су превелике да би се узеле као примарни
узорци.
(ii) Алати попут посуде за сједињавање која се
користи за припрему лабораторијског узорка из
групног узорка или за припрему аналитичког
дијела из аналитичког узорка.
Напомене:
а) Специфична средства за узорковање описана су у
ISO стандардима (ISO 950: Житарице –
узорковање /у зрну/, ISO 951: Махунарке у
врећама – узорковање, ISО 1839: Узорковање
чај) и IDF стандардима (IDF 50C: Млијеко и
млијечни производи - методе узорковања).
б) За материјале као што су слободно лишће, рука
службеника надлежног за узорковање може се
сматрати средством за узорковање.
Службено лице надлежно за узорковање
Лице које је обучено за процедуре узорковања и, гдје
се то захтијева, овлашћено за узимање узорака од
одговарајућих тијела.
Напомена: Службеник за узорковање одговоран је за
све процедуре које претходе и укључују припрему,
паковање и транспорт лабораторијског узорка/узорака.
Службеник мора разумјети да је неопходна досљедна
примјена специфичних процедура узорковања, обавезан је
да обезбиједи комплетну документацију за узорке, и треба
уско да сарађује са лабораторијом.
Величина узорка
Број јединица, или количина материјала која сачињава
узорак.
Јединица
Најмањи засебни дио лота који треба издвојити како
би се добио читав или дио примарног узорка.
Напомена: Јединице се идентификују на сљедећи
начин:
а) Свјеже воће и поврће. Сваки комад воћа, поврћа
или њихов природни грозд (нпр. грожђе) требало
би да да јединицу, осим када су превише мали.
Јединице пакованих малих производа могу се
утврдити као у тачки д). Јединице се могу узети
коришћењем прибора за узорковање тамо гдје се
он може користити без опасности од оштећења
материјала. Појединачна јаја, свјеже воће или
поврће не смије се резати или ломити како би се
добиле јединице.
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Велике животиње или њихови дијелови или
органи. Јединицу чине дио или цјелина
одређеног дијела животиње или органа. Дијелови
или органи могу се резати како би се добиле
јединице.
Мале животиње или њихови дијелови или
органи. Јединицу може чинити свака цијела
животиња или комплетан дио животиње или
орган. Код запакованих производа, јединице се
могу идентификовати као у тачки д). Јединице се
могу припремити коришћењем прибора за
узорковање тамо гдје се он може користити без
утицаја на садржај остатака пестицида.
Запаковани материјали. Као јединице узимају се
најмања појединачна паковања. У случају када су
најмања паковања врло велика, њихово
узорковање се врши као групни узорак, како је
описано у тачки е). Ако су најмања паковања
врло мала, јединицу може чинити група
паковања.
Цјелокупна пошиљка материјала и велика
паковања (као што су бачве, сиреви, итд.) која су
појединачно превелика да би се сматрала као
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примарни узорци. Јединице се припремају
помоћу прибора за узорковање.
4. ПРОЦЕДУРЕ УЗОРКОВАЊА
4.1. Мјере предострожности које треба предузети
Контаминација и кварење узорака мора се спријечити
у свим фазама, јер они могу утицати на аналитичке
резултате. Сваки лот за који ће се вршити провјера
усклађености мора се засебно узорковати.
4.2. Прикуљање примарних узорака
Минимални број примарних узорака који се узимају
из лота одређује се на основу Табеле 1, или из Табеле 2 у
случају сумњивог лота меса или перади. Сваки примарни
узорак мора се узети случајним одабиром у лоту, у оној
мјери у којој је то изводљиво. Примарни узорци морају
садржавати довољно материјала за припрему потребног
лабораторијског узорка/узорака који се захтијевају из датог
лота.
Напомена: Прибор за узорковање потребан за
житарице, махунарке и чај описани су у наведеним ISО
стандардима а прибор за млијечне производе у
стандардима IDF-а.
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