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SLUŽBENI GLASNIK BiH
е)

На основу чл. 16. и 31. Закона о храни ("Службени
гласник БиХ", број 50/04), члана 7. став (4) Закона о
генетички модификованим организмима ("Службени
гласник БиХ", број 23/09) 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 15. сједници, одржаној 15. јула 2015.
године, донио је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА
ЗА СТАВЉАЊЕ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНЕ
ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ ПРВИ ПУТ НА
ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И
ЗАХТЈЕВИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЊИХОВУ
СЉЕДИВОСТ И ОЗНАЧАВАЊЕ
Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку издавања
одобрења за стављање генетички модификоване хране и
хране за животиње први пут на тржиште Босне и
Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову
сљедивост и означавање ("Службени гласник БиХ", број
78/12) (у даљем тексту: Правилник), иза члана 17. додаје се
нови члан 17а. који гласи:
"Члан 17а.
(Садржај захтјева за ГМ храну за животиње која садржи
ГМО одобрен у складу са важећим прописима Европске
уније)
(1) Захтјев из члана 16. овог правилника за генетички
модификовану храну за животиње одобрену за
стављање на тржиште Европске уније у складу са
важећим прописима Европске уније мора садржавати:
а) име и адресу подносиоца захтјева;
б) назив увозника/дистрибутера или оног који храну
за животиње производи, пакује и/или ставља на
тржиште, а регистрован је у Босни и Херцеговини;
ц) цертификат који је издан од стране надлежног
органа земље поријекла из којег је видљиво да
храна за животиње садржи генетички модификовани организам који је одобрен за стављање на
тржиште Европске уније;
д) број и/или копију одлуке Европске комисије којом
се потврђује да је употреба датог ГМО-а одобрена
на тржишту Европске уније;
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списак трговачких назива производа који садрже
дати ГМО;
ф) овјерену изјаву са образложењем да се производ
или производи који су предмет захтјева користе
искључиво као храна за животиње.
(2) Сви приложени службени документи из става (1) овог
члана морају бити на једном од језика и писама који су
у службеној употреби у Босни и Херцеговини."
Члан 2.
У члану 18. у ставу (4) иза тачке е) додаје се нова тачка
ф) која гласи:
"ф) при разматрању захтјева из члана 17а. провјерава
и утврђује да ли је ГМО из захтјева одобрен за
коришћење у Европској унији, узимајући у обзир
да је за тај ГМО који је одобрен за стављање на
тржиште Европске уније ЕФСА претходно
извршила процјену ризика."
Члан 3.
У члану 20. у ставу (4) иза броја 17. додаје се број:
"17а,".
Члан 4.
У члану 21. у ставу (5) иза броја 17. додаје се број:
"17а,".
Члан 5.
У члану 22. у ставу (3) иза броја 17. додаје се број:
"17а,".
Члан 6.
У члану 34. у ставу (2) ријечи: "из члана 6. став (1)
тачка б) и члана 17. став (1) тачка б)" замјењују се сљедећим
ријечима:
"из члана 6. став (1) тачка б), члана 17. став (1) тачка б)
и члана 17а. став (1) тач. ц) и ф)".
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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