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Na temelju članka 72., a u vezi s čl. 53. i 54. Zakona o hrani 

("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i članka 17. Zakona o 
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za 
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim 
tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 55. 
sjednici održanoj 26. lipnja 2013. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O NAČINU IZDAVANJA ZNANSTVENIH MIŠLJENJA I 

PRUŽANJA ZNANSTVENO-TEHNIČKE POMOĆI 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

(1) Ovim pravilnikom propisuju se postupak i rokovi 
izdavanja znanstvenih mišljenja te pružanja znanstveno-
tehničke pomoći nadležnim tijelima i drugim tijelima i 
institucijama. 

(2) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Agencija) nadležna je za izdavanje 
mišljenja iz stavka (1) ovoga članka. 

Članak 2. 
(Definicije) 

Za potrebe ovoga pravilnika koriste se sljedeće definicije: 
a) "propisi o hrani" jesu Zakon o hrani ("Službeni 

glasnik BiH", broj 50/04), provedbeni propisi 
doneseni na temelju Zakona o hrani te drugi posebni 
propisi (zakoni i podzakonski propisi) koji se odnose 
na hranu, osobito na higijenu i zdravstvenu ispravnost 
hrane, a obuhvaćaju sve faze proizvodnje, prerade i 
distribucije hrane, kao i hrane za životinje koja se 
proizvodi ili kojom se hrane životinje koje se koriste 
za proizvodnju hrane; 

b) "propisi o hrani za životinje" jesu propisi kojima se 
općenito uređuje područje hrane za životinje i 
posebno zdravstvena ispravnost hrane za životinje; 
njima su obuhvaćene sve faze proizvodnje, prerade i 
distribucije hrane za životinje, kao i upotreba hrane za 
životinje; 

c) "nadležna tijela" su institucije Bosne i Hercegovine i 
nadležna tijela entiteta i Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine; 

d) "tijela nadležna za provođenje službenih kontrola" 
su institucije Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i 
Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine, kantona i općina, nadležna za 
provedbu službenih kontrola; 

e) "tijela i institucije" su: kontrolna tijela, instituti, 
zavodi, akademska zajednica, laboratoriji i druge 
pravne osobe uključene u sustav zdravstvene 
ispravnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite 
životinja te biljnog zdravstva u Bosni i Hercegovini. 
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DIO DRUGI - POSEBNE ODREDBE I STUPANJE NA 
SNAGU 
Odjeljak A. Izdavanje znanstvenog mišljenja 

Članak 3. 
(Izdavanje znanstvenog mišljenja) 

(1) Agencija izdaje znanstveno mišljenje na zahtjev nadležnih 
tijela i tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola u 
sljedećim slučajevima: 
- kada je to propisano propisima o hrani i hrani za 

životinje, zdravlju i zaštiti životinja te biljnom 
zdravstvu; 

- u vezi s pitanjima iz područja djelatnosti Agencije. 
(2) Agencija izdaje znanstveno mišljenje i na zahtjev tijela i 

institucija koje trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje 
znanstvenog mišljenja putem nadležnog tijela. 

(3) Agencija i na vlastitu inicijativu izdaje znanstveno mišljenje 
o pitanjima iz područja njezine djelatnosti te ga dostavlja 
nadležnome tijelu. 

(4) Zahtjev za izdavanje znanstvenog mišljenja treba biti 
popraćen podatcima o identifikaciji opasnosti te ostalim 
podacima koji objašnjavaju o kojem se znanstvenom 
pitanju radi. 

Članak 4. 
(Zaprimanje zahtjeva za izdavanje znanstvenog mišljenja) 

Kada Agencija zaprimi zahtjev za izdavanje znanstvenog 
mišljenja (u daljnjem tekstu: zahtjev), dostavlja ga Znanstvenom 
vijeću, u svrhu daljnjeg postupanja sukladno internom propisu 
Agencije. 

Članak 5. 
(Izmjene i dopune zahtjeva za izdavanje znanstvenog mišljenja) 

(1) Agencija može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatne 
podatke u slučaju da su oni potrebni za izdavanje znan-
stvenog mišljenja, te predložiti izmjene i dopune zahtjeva. 

(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka Agencija treba 
objasniti razloge. 

(3) Nakon što se postigne dogovor s podnositeljem zahtjeva, 
konačan zahtjev odnosno zahtjev s unesenim izmjenama i 
dopunama treba biti dostavljen Znanstvenom vijeću 
Agencije u svrhu pripreme znanstvenog mišljenja. 

(4) Prije dostave zahtjeva Znanstvenom vijeću Agencije pod-
nositelj zahtjeva treba prihvatiti sve predložene izmjene i 
dopune kako bi potvrdio da je upoznat s načinom 
rješavanja predmeta zahtjeva. 

Članak 6. 
(Odbijanje zahtjeva za izdavanje znanstvenog mišljenja) 

(1) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje znanstvenog 
mišljenja u sljedećim slučajevima: 

a) kada podnositelj zahtjeva na to nema pravo 
sukladno članku 3. ovoga pravilnika; 

b) kada to nije propisano propisima o hrani i hrani 
za životinje, zdravlju i zaštiti životinja te 
fitosanitarnim propisima; 

c) u vezi s pitanjima koja nisu iz područja 
djelatnosti Agencije. 

(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka Agencija u roku od 
30 dana od dana zaprimanja zahtjeva treba obavijestiti 
podnositelja zahtjeva o razlozima odbijanja zahtjeva. 

Članak 7. 
(Revidiranje već dostavljenih zahtjeva) 

(1) U slučaju da Agencija zaprimi zahtjev koji se djelomično 
ili potpuno preklapa sa zahtjevom koji je prije dostavljen 
Znanstvenom vijeću, Agencija treba osigurati da u obzir 
budu uzeti i novi podatci iz podnesenog zahtjeva. 

(2) U slučaju da Agencija raspolaže novim znanstvenim 
spoznajama koje se odnose na već objavljeno znanstveno 
mišljenje, Agencija može na vlastitu inicijativu, a u 
dogovoru s nadležnim tijelom, izdati revidirano 
znanstveno mišljenje. 

Članak 8. 
(Rokovi za izdavanje znanstvenog mišljenja) 

(1) U slučaju da odredbama propisa o hrani i hrani za živo-
tinje, zdravlju i zaštiti životinja te fitosanitarnim pro-
pisima nije propisan rok za izdavanje znanstvenog mišlje-
nja, podnositelj zahtjeva, uz obrazloženje, može odrediti 
krajnji rok za izdavanje znanstvenog mišljenja. 

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne odredi krajnji rok sukladno 
stavku (1) ovoga članka, Agencija treba obavijestiti pod-
nositelja zahtjeva o vremenu potrebnom za izdavanje 
mišljenja. 

(3) U slučaju da Agencija ne može izdati znanstveno mišlje-
nje u roku koji je odredio podnositelj zahtjeva sukladno 
stavku (1) ovoga članka, Agencija treba obavijestiti pod-
nositelja zahtjeva o razlozima i predložiti novi krajnji rok. 

(4) U slučaju iz stavka (3) ovoga članka kada Agencija 
predlaže krajnji rok za izdavanje znanstvenog mišljenja, u 
obzir treba uzeti razloge podnošenja zahtjeva i o tome 
treba obavijestiti podnositelja zahtjeva. 

Članak 9. 
(Hitne situacije) 

(1) Agencija treba poduzeti potrebne aktivnosti u slučaju da 
podatci navedeni u zahtjevu ili podatci koje posjeduje 
Agencija zahtijevaju hitno izdavanje znanstvenog mišlje-
nja, kako bi osigurala dostavljanje zahtijevanog znanstve-
nog mišljenja ili mišljenja koje daje na vlastitu inicijativu 
što je brže moguće. 

(2) Zahtjev za izdavanje hitnog znanstvenog mišljenja može 
se podnijeti u slučaju: 
(a) rizika u nastajanju za koji postoji vjerojatnost da 

predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i/ili 
životinja i/ili okoliš; 

(b) hitne potrebe nadležnog tijela ili tijela nadležnih za 
provođenje službenih kontrola za znanstvenom 
osnovom u svrhu upravljanja ozbiljnim rizikom za 
zdravlje ljudi i/ili životinja i/ili okoliš. 

Odjeljak B. Upisnik 

Članak 10. 
(Vođenje Upisnika znanstvenih mišljenja) 

(1) Agencija vodi Upisnik znanstvenih mišljenja koja se 
izdaju na zahtjev, kao i onih koje Agencija izdaje na 
vlastitu inicijativu. 

(2) U slučaju izdavanja mišljenja na zahtjev, Upisnik iz 
stavka (1) ovoga članka omogućuje praćenje podnesenog 
zahtjeva za izdavanje znanstvenog mišljenja, počevši od 
dana kada je zaprimljen. 

(3) Upisnik iz stavka (1) ovoga članka treba biti dostupan 
javnosti u elektroničkom obliku. 

Članak 11. 
(Sadržaj Upisnika znanstvenih mišljenja) 

(1) Zahtjev za izdavanje znanstvenog mišljenja upisuje se u 
Upisnik iz članka 10. ovoga pravilnika onoga dana kada je 
zaprimljen. 

(2) Upisnik iz članka 10. ovoga pravilnika pruža informacije 
o pitanju koje je predmetom zahtjeva za izdavanje 
znanstvenog mišljenja tijekom cijelog procesa izrade 
znanstvenog mišljenja. 
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(3) Upisnik iz članka 10. ovoga pravilnika treba sadržavati 
sljedeće podatke o zahtjevu za izdavanje znanstvenog 
mišljenja: 
a) broj zahtjeva; 
b) pitanje koje je predmetom zahtjeva; 
c) naziv Znanstvenog odbora koji izrađuje znanstveno 

mišljenje; 
d) status odnosno napredak izrade znanstvenog 

mišljenja; 
e) podatke o zahtjevu. 

(4) Podatci o zahtjevu iz stavka (3) ovoga članka odnose se 
na sljedeće podatke: 
a) tijelo koje je podnijelo zahtjev; 
b) datum podnošenja zahtjeva; 
c) datum zaprimanja zahtjeva; 
d) rok izdavanja znanstvenog mišljenja; 
e) datum izdavanja znanstvenog mišljenja, ukoliko je 

ono izdano. 

Odjeljak C. Pružanje znanstvene i tehničke pomoći 

Članak 12. 
(Zahtjev za znanstvenu ili znanstveno-tehničku pomoć) 

(1) Nadležno tijelo može zatražiti od Agencije, u granicama 
njezine djelatnosti, znanstvenu ili znanstveno-tehničku 
pomoć. 

(2) Kada nadležno tijelo zahtijeva znanstvenu ili znanstveno-
tehničku pomoć od Agencije, u dogovoru s njom odredit 
će rok u kojemu se ta pomoć treba realizirati. 

Članak 13. 
(Znanstvena ili znanstveno-tehnička pomoć) 

(1) Znanstvena ili znanstveno-tehnička pomoć iz članka 12. 
ovoga pravilnika uključuje pripremu znanstvenih 
dokumenata te stručnih i tehničkih dokumenta. 

(2) Znanstveni dokumenti iz stavka (1) ovoga članka 
definirani su internim propisom Agencije o izradi i 
donošenju znanstvenih mišljenja i klasificirani su na 
znanstvene dokumente koje donosi Znanstveno vijeće ili 
Znanstveni odbor i ostale znanstvene dokumenti. 

(3) Znanstveni dokumenti iz stavka (1) ovoga članka mogu 
obuhvaćati rezultate rasprava određenih pitanja koja su u 
djelatnosti Agencije, rezultate istraživanja ili studija, 
zbirne ili usporedne podatke različitih istraživanja, 
monitoringa ili izvješća i rezultate javnih rasprava. 

Članak 14. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave 
u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 190/13 
26. lipnja 2013. godine 

Sarajevo 
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Vijeća ministara BiH 

Vjekoslav Bevanda, v. r.
 


