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1133 
На основу чл. 16. и 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 с 
надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, на 156. сједници одржаној 5. новембра 2018. 
године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉEНИМ КОЛИЧИНАМА 

ОДРЕЂЕНИХ КОНТАМИНАНАТА У ХРАНИ 

Члан 1. 
У Правилнику о максимално дозвољеним количинама 

одређених контаминаната у храни ("Службени гласник 
БиХ", бр. 68/14, 79/16 и 09/17) у члану 8. иза става (3) 
додају се ст. (4) и (5) који гласе: 
"(4) Субјекат у пословању с храном који непрерађене 

цијеле, мрвљене, мљевене, гњечене и сјецкане језгре 
марелице ставља на тржиште за крајњег потрошача на 
захтјев надлежних инспекцијских органа ентитета и 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине пружа доказ о 
усклађености производа стављеног на тржиште с 
највећом дозвољеном количином. 

(5) Узорковање ради контроле усклађености с 
максимално дозвољеном количином проводи се у 
складу са Анексом I. тачка 4. Правилника о методама 
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узорковања и анализа за службену контролу количине 
микотоксина у храни ("Службени гласник БиХ", бр. 
37/09, 68/12 и 62/17)". 

Члан 2. 
У члану 15. иза става (9) додаје се нови став (10) који 

гласи: 
"(10) Храна чији НДК-и нису у складу са Дијелом IV. 3-

монохлорпропандиол (3-MCPD) и глицидил естери 
масних киселина Анекса овог правилника, а која је на 
дан стављања на тржиште била усаглашена сa 
одредбама Правилника о максимално дозвољеним 
количинима одређених контаминаната у храни 
("Службени гласник БиХ", бр. 68/14, 79/16 и 09/17) и 
која је стављена на тржиште прије ступања на снагу 
овог правилника, може остати на тржишту шест 
мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника. 
Досадашњи став (10) постаје став (11). 

Члан 3. 
У члану 16. интерпункцијски знак "." замјењује се 

интерпункцијским знаком "," и додају ријечи: "и дијелови 
члана 3. Правилника о количинама пестицида и других 
отровних материја, хормона, антибиотика и микотоксина 
("Службени лист СФРЈ", бр. 59/83 и 79/87) који се односе 
на арсен, бакар, жељезо и никал." 

Члан 4. 
У Анексу тачка 2.2.11. мијења се и гласи: 

"Храна(1) 

Максимално 
дозвољена 
количина 

(μg/кg) 

2.2.11. 

Зачини, укључујући сушене зачине 
Piper spp. (плодови, укључујући бијели и црни 
папар) 
Myristica fragrans (мушкатни орашчић) 
Zingiber officinale (ђумбир) 
Curcuma longa (куркума) 

15 

Capsicum spp. (сушени плодови, цијели или 
самљевени, укључујући чили, чили у праху, 
фефероне (кајенска паприка) и папричицу 

20 

Мјешавине зачина које садржавају један од 
претходно наведених зачина 

15" 

Дио IV. 3-монохлоропропан-1,2-диол (3-MCPD) мије-
ња се и гласи: 

"Дио IV. 3-монохлорпропандиол (3-MCPD) и глици-
дил естери масних киселина 

"Храна(1) 
Максимално 
дозвољена 

количина (μg/кg)
4.1. 3-монохлорпропандиол (3-MCPD) 
4.1.1 Хидролизирани протеин поврћа (30) 20 
4.1.2. Умак од соје (30) 20 

4.2. 
Глицидил естери масних киселина изражени као 
глицидол  

4.2.1 
Биљна уља и масти који се стављају на тржиште 
за крајњег корисника или за употребу као 
састојак хране, осим хране из тачке 4.2.2. 

1000 

4.2.2. 
Биљна уља и масти намијењени производњи 
дјечије хране и прерађене хране на бази 
житарица за дојенчад и малу дјецу(3) 

500 

4.2.3. 

Почетна храна за дојенчад, прелазна храна за 
дојенчад и храна за посебне медицинске потребе 
намијењена дојенчади и малој дјеци (у 
праху)(3)(29) 

75 do 30.6.2019. 
50 od 1.7.2019. 

4.2.4. 
Почетна храна за дојенчад, прелазна храна за 
дојенчад и храна за посебне медицинске потребе 
намијењена дојенчади и малој дјеци (течна)(3)(29) 

10,0 do 30.6.2019.
6,0 od 1.7.2019. " 

У дијелу IX. Остали метали: арсен (As) укупни, бакар 
(Cu), жељезо (Fe) и никал (Ni) тач. 9.1.14. до 9.1.14.7. и тач. 
9.2. до 9.4.1. се бришу. 

У дијелу X. Садржани биљни токсини иза тачке 
10.2.1. додају се тач. 10.3. и 10.3.1. које гласе: 

"10.3. 
Цијановодична киселина, укључујући цијановодичну 
киселину везану у цијаногене гликозиде  

10.3.1. 
Непрерађене цијеле, мрвљене, мљевене, гњечене и 
сјецкане језгре марелице стављене на тржиште за крајњег 
потрошача(55)(56) 

20,0" 

Иза фусноте (54) додају се фусноте (55), (56) које гласе: 
(55) Непрерађени производи како је дефинисано 

Правилником о хигијени хране 
(56) Стављање на тржиште и потрошач како је 

дефинисано Законом о храни 

Члан 5. 
Овим правилником се преузимају одредбе: 
- УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) 2015/1137 од 13. јула 

2015. о измјени Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006 у 
погледу максимално дозвољене количине 
ократоксина А у зачинима Capsicum spp., 

- УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) 2017/1237 од 7. јула 
2017. о измјени Уредбе (ЕЗ) бр. 1881/2006 у 
погледу максимално дозвољене количине 
цијановодичне киселине у непрерађеним 
цијелим, мрвљеним, мљевеним, гњеченим и 
сјецканим језграма марелице стављаним на 
тржиште за крајњег потрошача, 

- УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) 2018/290 од 26. 
фебруара 2018. о измјени Уредбе (ЕЗ) 1881/2006 
у погледу максимално дозвољених количина 
глицидил естера масних киселина у биљним 
уљима и масти, почетној храни за дојенчад, 
прелазној храни за дојенчад и храни за посебне 
медицинске потребе намијењеној дојенчади и 
малој дјеци. 

Члан 6. 
Овај правилник ступа на снагу осмога дана од дана 

објаве у "Службеном гласнику БиХ". 
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