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SLUŽBENI GLASNIK BiH

На основу члана 17. става 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 сурадњи са надлежним тијелима
ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на 4.
сједници одржаној 21. марта 2012. године, донио је

ПРАВИЛНИК

О ТРЖИШНИМ СТАНДАРДИМА ЗА
КОНЗЕРВИРАНУ ТУНУ И ПАЛАМИДУ
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Правилником
о
тржишним
стандардима
за
конзервирану туну и паламиду (у даљем тексту:
Правилник) прописују се захтјеви квалитета које у
производњи и при стављању на тржиште морају
испуњавати производи од туне и паламиде.
Члан 2.
(Означавање)
На означавање производа из члана 1. овог правилника
примјењују се одредбе Правилника о општем декларисању
или означавању упаковане хране ("Службени гласник
БиХ", број 87/08), те одредбе овог правилника које се
односе на означавање.
ДИО ДРУГИ - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
(Састојак конзервиране рибе)
(1) Одредбе о означавању из члана 2. овог правилника
односе се на:
a) конзервирану туну одређену унутар тарифних
бројева 1604 14 11 00, 1604 14 16 00, 1604 14 18
00 и 1604 20 70 00 према важећој царинској
тарифи у Босни и Херцеговини, произведену
искључиво од врста рибе из тачке I Анекса који
је саставни дио овог правилника;
б) конзервирану
паламиду одређену унутар
тарифних бројева 1604 14 90 00 и 1604 20 50 00,
према важећој царинској тарифи у Босни и
Херцеговини, произведену искључиво од врста
рибе из тачке II Анекса овог правилника.
(2) Различите врсте рибе не смију бити помијешане у
истој амбалажи.
(3) Изузетно од става (2) овог члана, други производи од
туне и паламиде који нису дефинисани ставом (1) овог
члана, а код којих је мишићна структура разграђена,
смију садржавати и друге врсте риба које су прошле
исти поступак производње, под условом да се најмање
25% нето количине састоји од туне или паламиде или
обје врсте.
Члан 4.
(Начин обраде рибе)
(1) Ако се уз податке прописане чланом 2. овог
правилника у називу хране наводи начин обраде рибе,
мора одговарати сљедећим дефиницијама:
a) у комаду: попречно изрезано мишићје у облику
цијелог одреска који се састоји од једног дијела
или више компактно здружених дијелова рибе.
Дозвољено је присуство комадића у количини не
већој од 18% масе рибе. Међутим, кад се
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мишићно ткиво конзервира сирово, није
дозвољено присуство комадића: могу се
додавати комади меса ради постизања одређене
масе;
б) комадићи: дијелови рибе са сачуваном изворном
мишићном структуром чија најкраћа страна није
мања од 1,2 цм. Дозвољено је присуство
комадића у количини не већој од 30% масе рибе;
ц) филети:
1) уздужне траке мишића узете из мишићног
ткива паралелног кичменом стубу,
2) мишићи из потрбушине (при означавању се
могу навести као филети потрбушине);
д) мрвице: дијелови рибе са сачуваном мишићном
структуром, различитих величина;
е) уситњена туна: одвојени комадићи рибе једнаке
величине који нису у облику намаза.
Уз начине обраде рибе наведене у ставу (1) овог
члана, дозвољене су и другачији начини обраде и
припреме рибе, уз услов да су јасно наведени у називу
производа.
Члан 5.
(Средство за прелив)
Ако је податак о употријебљеном средству за прелив
дио назива производа, наводи се:
a) "у маслиновом уљу" за производе који садрже
само маслиново уље, без мијешања са другим
уљима;
б) "у сопственом соку" за производе у сопственом
соку (течност излучена из риба током кувања),
раствору соли или води евентуално уз додатак
биља, зачина или природних арома које морају
бити у складу са одредбама посебних прописа о
аромама;
ц) "у биљном уљу" за производе у рафинисаном
уљу од једне биљне врсте или мјешавине више
биљних врста.
Кад је коришћено неко друго средство за прелив, оно
мора бити јасно и изричито означено својим
уобичајеним називом.
Члан 6.
(Додатно означавање)
Не доводећи у питање одредбе Правилника о општем
декларисању или означавању упаковане хране при
означавању претпаковина туне и паламиде потребно
је навести и сљедеће податке:
a) у случају означавања из члана 4. става (1) овог
правилника:
1) врсту рибе (туна или паламида),
2) начин обраде рибе у складу са чланом 4.
став (1) овог правилника, осим начина
обраде рибе из члана 4. става (1) тачке а)
овог правилника гдје то није обавезно,
3) опис коришћеног средства за прелив, у
складу са чланом 5. овог правилника,
б) У случају означавања из члана 4. став (2) овог
правилника:
1) врсту рибе (туна или паламида)
2) опис производа.
У називу производа од туне или паламиде из члана 3.
став (1) овог правилника, није дозвољено истовремено
коришћење ријечи "туна" и "паламида".
Не доводећи у питање одредбе члана 3. овог
правилника и става (2) овог члана, употријебљена
риба (туна или паламида) као и врста рибе из Анекса
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који је саставни дио овог правилника, може се навести
у називу производа ако се користи уобичајени назив
под којим се храна ставља на тржиште.
(4) Навод "у сопственом соку" може се користити само за
конзервиране производе у случају из члана 4. став (1)
тач. а), б) и ц) овог правилника и при употреби
прелива из члана 5. став (1) тачка б) овог правилника.
Члан 7.
(Количина рибе)
Не доводећи у питање одредбе Правилника из члана 2.
овог правилника, омјер између количине рибе у амбалажи
након стерилизације и нето количине изражене у грамима
мора бити најмање:
a) У случају из члана 4. став (1) овог правилника:
1) 70% при употреби властитог сока,
2) 65% при употреби других средстава за
прелив.
б) У случају из члана 4. став (2) овог правилника,
25%.
Члан 8.
(Примјена)
Одредбе овог правилника примјењују се не доводећи
у питање одредбе посебних прописа о хигијени хране
животињског поријекла.
ДИО ТРЕЋИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
(Службена контрола и инспекцијски надзор)
Службена
контрола
и
инспекцијски
надзор
спроводиће се у складу са важећим законским прописима.
Члан 10.
(Престанак важења одредаба)
(1) Даном ступања на снагу овог правилника престају да
важе одредбе Правилника о квалитету риба, ракова,
шкољки, морских јежева, жаба, корњача, пужева и
њихових производа ("Службени лист СФРЈ", број
65/79 и "Службени лист РБиХ", број 2/92) у дијелу
који се односи на производе од туне и паламиде.
(2) Производи произведени и означени према одредбама
Правилника из става (1) овог члана који се односе на
производе од туне и паламиде могу се стављати на
тржиште најкасније 12 мјесеци након ступања на
снагу овог правилника и налазити се на тржишту до
истека рока трајања.
Члан 11.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 127/12
Савјета министара БиХ
21. марта 2012. године
Вјекослав Беванда, с. р.
Сарајево

АНЕКС

ВРСТЕ ТУНЕ И ПАЛАМИДЕ ИЗ ЧЛАНА 3. ОВОГ
ПРАВИЛНИКА
I. ТУНА
1. Врсте рода Thunnus
a) Албакора или дугоперајна туна (Thunnus
alalunga)
б) Жутоперајна
туна
(Thunnus
(neothunnus)
albacares)
ц) Плавоперајна туна (Thunnus thynnus)
д) Великоока туна (Thunnus (parathunnus) obesus)
е) друге врсте рода Thunnus.

Broj 73 - Stranica 15

2. Труп пругавац (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis).
II. ПАЛАМИДА
1. Врсте рода Sarda
а) Атлантска паламида (Sarda sarda)
б) Пацифичка паламида (Sarda chiliensis)
ц) Оријентална паламида (Sarda orientalis)
д) друге врсте рода Sarda.
2. Врсте рода Euthynnus, осим врсте Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis
а) Атлантска мала туна (Euthynnus alleteratus)
б) Источна мала туна (Euthynnus affinis)
ц) Црни труп пругавац (Euthynnus lineatus)
д) друге врсте рода Euthynnus.
3. Врсте рода Auxis
а) Фрегатни трупец Auxis thazard
б) Auxis Rochei.

