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SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 31. 12. 2012.

На основу члана 17. став 2. 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
приједлог Агенције за безбједност хране Босне и
Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на 25. сједници
одржаној 29. октобра 2012. године, донио је

ПРАВИЛНИК

О САСТАВУ И ОЗНАЧАВАЊУ ХРАНЕ ПОГОДНЕ ЗА
ОСОБЕ НЕТОЛЕРАНТНЕ НА ГЛУТЕН
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Правилником о саставу и означавању хране погодне
за особе нетолерантне на глутен (у даљем тексту:
Правилник) прописују се услови које треба да испуњава
храна намијењена особама са посебним прехрамбеним
потребама које су нетолерантне на глутен.
Члан 2.
(Дефиниције)
Дефиниције коришћене у овом правилнику имају
сљедеће значење:
a) храна за особе нетолерантне на глутен je хранa
која је произведена, припремљена и/или
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обрађена тако да задовољи посебне прехрамбене
потребе особа нетолерантних на глутен;
б) глутен подразумијева протеинску фракцију
добијену из пшенице, ражи, јечма, зоби или
њихових укрштених сорти и деривата, на коју су
неке особе нетолерантне и која је нерастворљива
у води нити у 0,5 М раствора натријум- хлорида;
ц) пшеница je било која Triticum врста.
Члан 3.
(Састав и означавање хране за особе нетолерантне на
глутен)
(1) Храна за особе нетолерантне на глутен, која се састоји
или садржи један или више састојака сачињених од
пшенице, ражи, јечма, зоби или њихових укрштених
сорти које су посебно прерађене како би се смањио
ниво глутена, не смије садржавати ниво глутена који
прелази 100 mg/kg у готовом производу.
(2) Хране наведене у ставу (1) овог члана се означава,
рекламира и презентује уз ознаку "садржи врло мало
глутена". Ова храна може носити ознаку "не садржи
глутен" ако ниво глутена не прелази 20 mg/kg у
готовом производу.
(3) Зоб садржана у храни за особе нетолерантне на глутен
треба се посебно произвести, припремити и/или
прерадити, на начин да се избјегне загађење
пшеницом, ражи, јечмом, или њиховим укрштеним
сортама, а ниво глутена у таквим зрнима не смије
прелазити 20 mg/kg.
(4) Храна за особе нетолерантне на глутен, која се састоји
или садржи један или више састојака који служе као
замјена пшеници, ражи, јечму, зоби или њиховим
укрштеним сортама, у форми која се продаје
потрошачу, не смије садржавати ниво глутена изнад
20 mg/kg. У означавању, презентовању и рекламирању
ове хране треба користити ознаку "не садржи глутен".
(5) У случајевима гдје храна за особе нетолерантне на
глутен садржи састојке који служе као замјена
пшеници, ражи, јечму, зоби или њиховим укрштеним
сортама и састојцима сачињеним од пшенице, ражи,
јечма, зоби или њихове укрштене сорте које су
посебно прерађене како би се смањио ниво глутена,
примјењују се ст. (1), (2) и (3) овог члана, док се став
(4) овог члана не примјењује.
(6) Ознаке "садржи врло мало глутена" или "не садржи
глутен", наведене у ст. (2) и (4) овог члана, налазе се
близу имена под којим се храна продаје.
Члан 4.
(Састав и означавање друге хране погодне за особе
нетолерантне на глутен)
(1) Без обзира на одредбе посебних прописа, означавање,
рекламирање и презентација врши се са ознаком "не
садржи глутен" под условом да садржај глутена у
храни која се продаје потрошачима није већи од 20
mg/kg, за:
a) храну за нормалну употребу;
б) храну за посебне прехрамбене потребе која је
посебно формулисана, прерађена или припремљена да задовољи посебне прехрамбене потребе
особа које нису нетолерантне на глутен, али је
ипак по свом саставу погодна да задовољи
посебне прехрамбене потребе особа које су
нетолерантне на глутен.
(2) Означавање, рекламирање и презентација хране, како
је наведено у ставу (1) овог члана, не врши се са
ознаком "садржи врло мало глутена".
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ДИО ДРУГИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
(Престанак важења прописа)
Даном ступања на снагу овог правилника престају да
важе одредбе члана 27. Правилника о условима у погледу
здравствене исправности дијететских намирница које се
могу стављати у промет ("Службени лист СФРЈ" бр. 4/85,
70/86 и 69/91), које се односе на дијететске намирнице
намијењене исхрани особа које су нетолерантне на глутен.
Члан 6.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 225/12
29. октобра 2012. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Вјекослав Беванда, с. р.

