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САВЈЕТ МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1192

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 157. сједници, одржаној 7. новембра 2018.
године, донио је

ПРАВИЛНИК

О СИСТЕМИМА КВАЛИТЕТА ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ
ПРОИЗВОДЕ
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
(1) Правилником о системима квалитета за прехрамбене
производе (у даљем тексту: Правилник) утврђују се
системи квалитета за прехрамбене производе, који
служе као основа за означавање те, према потреби,
заштиту назива и израза који се посебно наводе или
описују прехрамбенe производe са карактеристикама
производа са додатом вриједношћу и/или својствима са
додатом вриједношћу које су посљедица метода
прераде које се користе приликом њихове производње,
или мјеста њихове производње или промоције.
(2) Овим правилником прописује се поступак заштите
ознака поријекла и заштите ознака географског поријекла и поступак заштите ознака гарантовано традиционалнoг специјалитета прехрамбених производа на
подручју Босне и Херцеговине, као и поступак за

подношење захтјева за регистрацију и подношење приговора за ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантовано традиционалног специјалитета
прехрамбених производа на нивоу Европске уније.
(3) Правилником се утврђују мјере намијењене пружању
подршке производним дјелатностима које се повезују
са висококвалитетним производима, чиме се доприноси
остваривању циљева политике руралног развоја.
Члан 2.
(Циљ)
Циљ овог правилника је обезбјеђење поштене тржишне
конкуренције за произвођаче прехрамбених производа са
карактеристикама и обиљежјима производа са додатом
вриједношћу, омогућавање доступности поузданих информација потрошачима везаних за такве производе, поштовање
права интелектуалне својине, цјеловитост унутрашњег
тржишта у смислу да произвођачи прехрамбених производа
обавјештавају купце и потрошаче о обиљежјима и
својствима производње и тих производа.
Члан 3.
(Област примјене)
(1) Овај правилник односи се на прехрамбене производе
намијењене исхрани људи и друге производе наведене
у Анексу I овог правилника.
(2) Овај правилник не примјењује се на јака алкохолна
пића, ароматизована вина и категорије производа од
винове лозе, са изузетком винског сирћета, који су
уређени посебним прописима.
Члан 4.
(Дефиниције)
(1) У сврху овог правилника примјењују се сљедеће
дефиниције:
a) системи квалитета су системи дефинисани као у
Дијелу другом главaма I и II овог правилника;
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(2)

(3)
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група подразумијева било које удруживање
произвођача или прерађивача истог прехрамбеног
производа, без обзира на њихов правни облик или
састав;
ц) традиционалан подразумијева доказану употребу
на домаћем тржишту у периоду који омогућава
преношење са генерације на генерацију а који
мора трајати најкраће 30 година;
д) означавање подразумијева сваку ријеч, појединост, жиг, робну марку, сликовни приказ или знак
који се односи на прехрамбени производ и који се
налази на било којем паковању, документацији,
обавјештењу, етикети, обручу или привјеску, који
прате или се односе на такав прехрамбени
производ;
e) посебна карактеристика у вези са производом
означава посебна својства производње по којима
се производ јасно разликује од осталих сличних
производа исте категорије;
ф) генерички називи су називи производа који су,
иако се односе на мјесто, регију или државу у
којој је производ првобитно произведен или
стављен на тржиште, постали уобичајени називи
тих производа у Босни и Херцеговини;
г) фаза производње подразумијева производњу,
прераду или израду;
х) прерађени производи су прехрамбени производи
који настају прерадом непрерађених производа.
Прерађени производи могу садржавати састојке
који су потребни за њихову производњу или за
давање посебних карактеристика;
и) хомоними подразумијевају назив двије или више
регија или мјеста поријекла прехрамбеног
производа који су једнаки или готово једнаки у
писаном или говорном облику;
ј)
регистрација је заштита ознаке поријекла или
ознаке географског поријекла;
к) ознака поријекла је назив којим се означава
производ:
1) који потиче из одређеног мјеста или регије;
2) чији квалитет или карактеристике у битном
или искључиво настају под утицајем
посебних природних и људских фактора
одређене географ-ске средине; и
3) чије се све фазе производње одвијају у
одређеном географском подручју.
л) ознака географског поријекла подразумијева
назив којим се означава производ:
1) који потиче из одређеног мјеста или регије;
2) чији се квалитет, углед или остале карактеристике приписују његовом географском
поријеклу; и
3) чија се најмање једна фаза производње
одвија у одређеном географском подручју.
Независно од тачке к) из става (1) овог члана одређени
називи сматрају се ознакама поријекла иако сировине
за дотичне производе долазе из географског подручја
које је веће или различито од дефинисаног географског
подручја под условом да:
a) је подручје производње сировина дефинисано;
б) постоје посебни услови за производњу сировина;
ц) постоје системи контроле који обезбјеђују
испуњавање услова из тачке б).
Само живе животиње, месо и млијеко могу се сматрати
сировинама из става (2) овог члана.

Уторак, 18. 12. 2018.

ДИО ДРУГИ – ЗАШТИТА ОЗНАКА
Глава I
ЗАШТИЋЕНА ОЗНАКА ПОРИЈЕКЛА И ЗАШТИЋЕНА
ОЗНАКА ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
Члан 5.
(Систем заштићених ознака поријекла и ознака географског
поријекла)
Систем заштићених ознака поријекла и заштићених
ознака географског поријекла успоставља се за пружање
помоћи произвођачима производа везаних уз географска
подручја с циљем обезбјеђења:
a) праведног поврата за квалитет њихових производа,
б) уједначене заштите назива као права интелектуалне својине на подручју Босне и Херцеговине,
ц) јасне информације потрошачима о својствима
производа са додатом вриједношћу.
Члан 6.
(Критеријуми за регистрацију)
(1) Генерички називи не могу се регистровати као
заштићене ознаке поријекла или заштићене ознаке
географског поријекла.
(2) Назив се не може регистровати као ознака поријекла
или ознака географског поријекла ако је у супротности
са називом биљне сорте или животињске пасмине, што
би потрошача могло довести у заблуду о правом
поријеклу производа.
(3) Назив чија се регистрација предлаже који је у
потпуности или дјелимично хомоним са називом већ
уписаним у регистар из члана 21. овог правилника не
може се регистровати, осим ако нема довољно разлика
у пракси између услова локалне и традиционалне
употребе и презентације накнадно регистрованог хомонима и назива већ уписаног у регистар, уважавајући
потребу за једнаким поступањем према произвођачима,
те да се потрошачи не доводе у заблуду.
(4) Назив који је хомоним и који погрешно упућује
потрошача да производи долазе из неког другог
подручја, чак иако је такав назив тачан у односу на
стварно подручје, регију или мјесто поријекла тих
производа неће бити регистрован.
(5) Назив који се предлаже за регистрацију као ознака
поријекла или ознака географског поријекла не треба
регистровати ако таква регистрација назива предложеног као ознака поријекла или ознака географског
поријекла због угледа, признатости и дужине употребе
жига може довести потрошача у заблуду о правом
идентитету производа.
Члан 7.
(Спецификација производа)
Да би могао добити ознаку поријекла или ознаку
географског поријекла, прехрамбени производ мора бити у
складу са спецификацијом производа (у даљем тексту:
спецификација), која укључује:
a) назив који се заштићује као ознака поријекла или
ознака географског поријекла, како се користи у
трговини или свакодневном говору, те само на
језицима који су у службеној употреби у Босни и
Херцеговини или су током историје били коришћени за опис одређеног производа у одређеном
географском подручју;
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опис прехрамбеног производа укључујући, ако је
примјерено, сировине те главна физикална,
хемијска, микробиолошка и органолептичка
својства прехрамбеног производа;
ц) дефиницију географског подручја, ограниченог у
погледу везе из тачке г) алинеја 1) или 2) овог
члана те, ако је прикладно, детаље који показују
усклађеност са захтјевима из члана 4. ст. (2) и (3);
д) доказ да производ потиче из одређеног
географског подручја из члана 4. тач. к) и л);
e) опис методе добијања производа и, ако је
примјерено, аутентичне и непромјенљиве локалне
методе као и податке о паковању ако група која
подноси захтјев тако одлучи и наведе разлоге због
којих се паковање мора обавити на одређеном
географском подручју како би се сачувао квалитет
или обезбиједиле оригиналност или контрола;
ф) детаље који успостављају сљедеће:
1) везу између квалитета или карактеристика
производа и географског окружења из члана
4. тачка к); или
2) према потреби, везу између специфичног
квалитета, угледа или неке друге карактеристике прехрамбеног производа и географског поријекла из члана 4. тачка л);
г) назив и адресу органа или, ако је доступно, назив
и адресу органа који провјеравају усклађеност с
одредбама спецификације у складу са чланом 42.
и њиховe специфичнe задаткe;
х) било која од специфичних правила означавања
прехрамбеног производа.
Члан 8.
(Поступак за регистрацију ознаке поријекла и ознаке
географског поријекла)
(1) Поступак за регистрацију ознаке поријекла и ознаке
географског поријекла прехрамбеног производа
покреће се захтјевом који се подноси Агенцији за
безбједност хране Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Агенција).
(2) Поступак из става (1) овог члана спроводи Комисија за
регистрацију ознака поријекла и ознака географског
поријекла прехрамбених производа у Босни и
Херцеговини (у даљем тексту: Комисија) коју именује
Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог
Агенције, у сарадњи са надлежним органима ентитета и
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
(3) Чланови Комисије су представници Агенције,
Министарства спољне трговине и економских односа
Босне и Херцеговине, Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и
шумарства, Одјељења за пољопривреду, шумарство и
водопривреду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине,
Министарства трговине и туризма Републике Српске и
Федералног министарство трговине, од којих је
најмање један прехрамбени технолог, један агроном и
један правник.
(4) Предсједник Комисије из става (2) овог члана је
представник Агенције.
Члан 9.
(Послови Комисије)
Комисија из члана 8. став (2) овог правилника обавља
сљедеће послове:
a) разматра захтјеве за регистрацију ознаке поријекла, односно ознаке географског поријекла прех-
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рамбеног производа и предлаже Агенцији
доношење рјешења о регистрацији ознаке;
б) разматра пристигле приговоре;
ц) предлаже допуну захтјева за регистрацију ознаке
поријекла, односно ознаке географског поријекла;
д) разматра захтјеве за накнадну измјену и допуну
спецификације прехрамбеног производа;
е) разматра захтјеве за право употребе регистроване
ознаке поријекла, односно географског поријекла.
Члан 10.
(Подносилац захтјева за регистрацију ознаке поријекла и
ознаке географског поријекла)
(1) Захтјев за регистрацију ознаке поријекла или ознаке
географског поријекла (у даљем тексту: захтјев за
регистрацију) за поједини прехрамбени производ
подноси заинтересована група.
(2) Изузетно, поједини произвођач и/или прерађивач,
независно од тога да ли је физичко или правно лице,
може поднијети захтјев за регистрацију из става (1)
само ако:
a) је у вријеме подношења тог захтјева једини
произвођач, односно прерађивач прехрамбеног
производа за који је спреман да поднесе захтјев за
регистрацију ознаке поријекла или ознаке
географског поријекла у одређеном географском
подручју;
б) одређено географско подручје има карактеристике
које се знатно разликују од својстава производа
произведених у сусједним подручјима.
(3) У случају из става (2) овог члана, поједино физичко или
правно лице које је поднијело захтјев за регистрацију
ознаке представља групу у смислу члана 4. става (1)
тачка б) овог правилника.
(4) Подносилац захтјева из ст. (1) и (2) овог члана може
поднијети захтјев за регистрацију само за прехрамбене
производе које производи или прерађује.
(5) Подносилац захтјева из ст. (1) и (2) овог члана, након
што региструје одређени прехрамбени производ у
Босни и Херцеговини, у складу с овим правилником,
може поднијети захтјев за регистрацију ознаке
поријекла и ознаке географског поријекла на нивоу
Европске уније.
(6) Захтјев из става (5) овог члана шаље се Европској
комисији посредством Агенције.
Члан 11.
(Захтјев за регистрацију)
(1) Подносилац захтјева за регистрацију ознаке поријекла
и ознаке географског поријекла прехрамбених
производа Агенцији треба да достави:
a) попуњен образац захтјева за регистрацију из
Анекса II овог правилника;
б) копију доказа за регистрацију групе;
ц) изјаву надлежног тијела групе о усвојеној одлуци
о заштити ознаке поријекла и ознаке географског
поријекла прехрамбеног производа;
д) пуномоћ (ако групу заступа овлашћени заступник
или пуномоћник, овјерену код нотара);
е) спецификацију производа у складу са чланом 7.
овог правилника;
ф) попуњен образац јединственог документа из
Анекса III овог правилника;
г) потврду тијела за оцјењивање усаглашености да се
може извршити цертификација;
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назив и адресу групе која подноси захтјев и тијела,
ако је доступна, која провјеравају усклађеност с
одредбама спецификације производа.
Захтјев за регистрацију са документацијом из става (1)
овог члана доставља се Агенцији поштом и
електронским путем.
Члан 12.
(Поступак по пријему захтјева за регистрацију)
По пријему захтјева из члана 11. овог правилника,
Агенција прегледа захтјев са формално-правног
аспекта.
Ако је захтјев формално непотпун, Агенција тражи
отклањање недостатака и допуну захтјева од
подносиоца захтјева у року од 30 дана.
По пријему потпуног захтјева из члана 11. овог
правилника, Агенција захтјев упућује Комисији, која
врши његову стручну провјеру.
Рок за провјеру захтјева из става (3) овог члана је шест
мјесеци од датума подношења захтјева према Агенцији.
Ако је потребно, Комисија од подносиоца захтјева
може тражити појашњење елемената из спецификације
као и наложити допуну спецификације од подносиоца
захтјева у року од 30 дана.
Изузетно од ст. (2) и (5) овог члана, рок се продужава
на захтјев подносиоца захтјева за највише два мјесеца.
Ако подносилац захтјева не допуни захтјев у
прописаном року, на приједлог Комисије, Агенција ће
рјешењем одбацити захтјев.
Ако су испуњени сви услови прописани овим
правилником, на приједлог Комисије, Агенција
прихвата захтјев за регистрацију.
Обавјештење о захтјеву објављује се у ''Службеном
гласнику БиХ'', а спецификација на веб-страници
Агенције.
Члан 13.
(Подношење приговора)
Образложени приговор на објављени захтјев за
регистрацију ознаке поријекла, односно ознаке
географског поријекла прехрамбеног производа може
се поднијети у року од два мјесеца рачунајући од дана
објављивања садржаја захтјева у "Службеном гласнику
БиХ".
Приговор, у року из става (1) овог члана, може се
поднијети ако:
a) захтјев за регистрацију није у складу с одредбама
члана 4. став (1) тач. к) и л) и ст. (2) и (3) и члана
48. овог правилника, или
б) би предложена регистрација ознаке угрозила
постојање потпуно или дјелимично истовјетне
ознаке или жига или постојање производа који се
налазе на тржишту најмање пет година прије дана
објављивања захтјева у "Службеном гласнику
БиХ", у складу са чланом 12. став (9) овог
правилника, или
ц) је ознака, за чију је регистрацију поднесен захтјев,
по својој природи генеричка, о чему подносилац
мора доставити потребне доказе.
Приговор из става (1) овог члана подноси се на обрасцу
изјаве о приговору из Анекса IV овог правилника.
Рок за подношење приговора из става (1) овог члана не
може се продужавати.
Члан 14.
(Поступак поводом приговора)
Комисија из члана 8. став (2) овог правилника рјешава о
приговору.
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Ако Комисија утврди да приговор не испуњава
формалне услове прописане чланом 13. овог
правилника, приговор се одбацује закључком, о чему се
обавјештава подносилац захтјева и подносилац
приговора, те се поступак за регистрацију наставља.
Ако приговор испуњава формалне услове из члана 13.
овог правилника, Комисија доставља приговор са
приложеним доказима подносиоцу захтјева за
регистрацију и позива га да у року од 30 дана достави
писано изјашњење о приговору.
Рок за изјашњавање на приговор може се, на захтјев
подносиоца захтјева за регистрацију, из оправданих
разлога продужити за још највише 30 дана.
Ако подносилац захтјева за регистрацију у прописаном
року не достави изјашњавање на приговор, доноси се
рјешење о одбијању захтјева за регистрацију.
Члан 15.
(Испитивање основаности приговора)
Ако се подносилац захтјева за регистрацију изјасни на
поднесени приговор, Комисија испитује основаност
приговора у погледу разлога због којих је поднесен.
Агенција рјешењем одбија захтјев за регистрацију
ознаке, ако Комисија утврди да је приговор основан и о
томе обавјештава подносиоца захтјева за регистрацију
и подносиоца приговора.
Агенција рјешењем одбија приговор ако Комисија
утврди да је приговор неоснован и о томе обавјештава
подносиоца захтјева за регистрацију и подносиоца
приговора.
У сврху разматрања приговора, Комисија може затражити консултације са подносиоцем захтјева и
подносиоцем приговора (у даљем тексту: заинтересоване стране) ради постизања споразума.
Ако заинтересоване стране постигну споразум у року
од три мјесеца од дана позивања на консултације,
Комисији достављају oбавјештење о завршетку
савјетовања након поступка приговора из Анекса V
овог правилника о свим факторима који су омогућили
да споразум буде постигнут, укључујући и њихова
мишљења.
Ако постигнути споразум заинтересованих страна из
става (5) овог члана не мијења или небитно мијења
садржај обавјештења о запримљеном захтјеву из члана
12. Правилника, Комисија наставља поступак
регистрације.
Члан 16.
(Окончање поступка и упис у регистар)
На основу спроведеног поступка за регистрацију и
приједлога Комисије, Агенција доноси рјешење о
регистрацији ознаке поријекла, односно ознаке
географског поријекла прехрамбеног производа (у
даљем тексту: рјешење о регистрацији).
Даном правоснажности рјешења о регистрацији ознака
се уписује у одговарајући регистар, а сваки поједини
члан удружења који је произвођач, односно прерађивач
прехрамбеног производа са регистрованом ознаком
уписује се у одговарајући регистар.
Регистрована ознака поријекла, односно ознака
географског поријекла објављује се у "Службеном
гласнику БиХ" и на веб-страници Агенције.
Члан 17.
(Називи, знакови и ознаке)
Сваки привредни субјекат који ставља на тржиште
производ произведен у складу с одговарајућом
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спецификацијом може користити заштићене ознаке
поријекла и заштићене ознаке географског поријекла.
(2) Правилником о изгледу и начину коришћења знака
ознаке оригиналности, ознаке географског поријекла и
ознаке традиционалног угледа хране ("Службени
гласник БиХ", број 81/12) прописују се изглед и начин
коришћења знака ознаке оригиналности, ознаке
географског поријекла и ознаке традиционалног угледа
прехрамбеног производа, те начин издавања знака.
Члан 18.
(Измјене спецификације)
(1) Захтјев за одобрење измјене спецификације може
поднијети група са легитимним интересом.
(2) Захтјеви за одобрење веће измјене спецификације
производа за заштићене ознаке поријекла и заштићене
ознаке географског поријекла састављају се у складу с
обрасцем из Анекса VI, у складу са захтјевима из члана
11. овог правилника.
(3) Измијењени јединствени документ саставља се у
складу с обрасцем из Анекса III овог правилника.
(4) Ако предложене веће измјене спецификације укључују
једну или више измјена, спроводи се поступак утврђен
чл. 10, 11, 12, 13, 14. и 15. овог правилника.
(5) Захтјев за одобрење мање измјене саставља се у складу
с обрасцем из Анекса VII овог правилника.
(6) Да би се измјена сматрала мањом у случају система
квалитета заштите ознака поријекла и заштите ознаке
географског поријекла, треба да:
a) се не односи на кључна обиљежја производа;
б) не мијења везу из тачке ф) алинеја 1) или 2) члана
7. овог правилника;
ц) не укључује промјену назива или било којег
дијела назива производа;
д) не утиче на одређено географско подручје;
е) не представља повећање ограничења у трговању
производом или његовим сировинама.
(7) Ако су предложене измјене мање, Комисија одобрава
или одбија захтјев, без спровођења поступка из става
(4) овог члана.
(8) Захтјевима за одобрење мање измјене која се односи на
заштићену ознаку поријекла или заштићену ознаку
географског поријекла прилаже се ажурирани
јединствени документ, ако је измијењен, који се
саставља у складу с обрасцем из Анекса VII.
(9) Упућивање на објаву спецификације производа које се
наводи у измијењеном јединственом документу води на
ажурирану
верзију
предложене
спецификације
производа.
(10) Измјена спецификације објављује се у "Службеном
гласнику БиХ" и на веб-страници Агенције.
Члан 19.
(Заштита ознаке)
(1) Регистрована ознака поријекла и ознака географског
поријекла штити се од:
a) било какве директне или индиректне комерцијалне употребе регистроване ознаке за производе
који нису обухваћени регистрацијом, као и оних
производа сличних са производима регистрованим
под том ознаком или у оној мјери у којој употреба
ознаке искоришћава углед заштићене ознаке,
укључујући када се ти производи користе као
састојак;
б) било које злоупотребе, имитације или подсјећања,
чак и ако је назначено истинито географско
поријекло производа или услуга, или ако је назив
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производа преведен, или ако се заштићеној ознаци
додају ријечи: "стил", "тип", "начин", "по
поступку", "метода", "као што се производи у",
"имитација" или слично, укључујући случајеве
када се ти производи користе као састојак;
ц) било које лажне информације које могу довести у
заблуду потрошача у односу на право поријекло,
природу или суштински квалитет прехрамбеног
производа, истакнуте на унутрашњој или
спољашњој амбалажи, материјалу или документу
који се односи на производ и паковање производа
у контејнер, који би створио погрешан утисак о
поријеклу производа;
д) било којег другог поступка који може довести у
заблуду потрошача у односу на право поријекло
прехрамбеног производа.
Када заштићена ознака поријекла или заштићена ознака
географског поријекла садржи у себи назив производа
који се сматра генеричким, коришћење тог генеричког
назива не сматра се супротним тач. а) или б) става (1)
овог члана.
Заштићене ознаке поријекла и заштићене ознаке
географског поријекла не могу постати генеричке.
Није дозвољена употреба назива упоредивих прехрамбених производа који су заштићени ознакама поријекла
и ознакама географског поријекла хране у земљама
Европске уније и другим земљама а нису у складу са
произвођачком спецификацијом тих производа.
Захтјев за регистрацију ознаке поријекла и ознаке
географског поријекла прехрамбених производа чија
употреба одговара ситуацијама наведеним у ставу (4)
овог члана биће одбијен.
Члан 20.
(Однос између жигова, ознака поријекла и ознака
географског поријекла)
Када се ознака поријекла или ознака географског
поријекла региструје у складу с овим правилником,
регистрација жига чија би употреба била у супротности са чланом 19. став (1) овог правилника и који се
односи на исти тип производа одбија се, ако је захтјев
за регистрацију жига поднесен након датума подношења Агенцији захтјева за регистрацију у вези с ознаком поријекла или ознаком географског поријекла.
Жигови који су регистровани у супротности са ставом
(1) овог члана проглашавају се неважећим.
Одредбе ст. (1) и (2) овог члана примјењују се
независно од одредаба Закона о жигу ("Службени
гласник БиХ", бр. 53/10).
Члан 21.
(Садржај Регистра ознака)
У Регистар се уписују сљедећи подаци:
a) регистарски број ознаке поријекла, односно
ознаке географског поријекла прехрамбеног
производа;
б) назив прехрамбеног производа који се штити
ознaком поријекла, односно географског поријекла;
ц) категорија прехрамбеног производа утврђена
Анексом I овог правилника, те поткатегорија
прехрамбеног производа који се штити ознаком
поријекла,
односно
ознаком
географског
поријекла;
д) подаци о подносиоцу захтјева, односно удружењу
(назив удружења, адреса и земља);
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изглед (облик) ознаке поријекла, односно ознаке
географског поријекла, ако је подносилац захтјева
има;
ф) датум подношења захтјева;
г) датум објављивања захтјева у "Службеном
гласнику БиХ";
х) приговор, ако је поднесен (број, датум, подаци о
подносиоцу);
и) датум доношења рјешења о регистрацији ознаке и
уписа у Регистар те број рјешења;
ј)
датум објављивања регистроване ознаке у
"Службеном гласнику БиХ";
к) назив и адреса тијела за оцјењивање усаглашености које обавља контролу.
(2) Регистар је јаван.
(3) Заинтересовано лице може од Агенције затражити
извод из Регистра.
Члан 22.
(Право употребе регистрованих ознака)
Право употребе регистрoваних ознака поријекла или
ознака географског поријекла припада свим произвођачима
и/или прерађивачима прехрамбеног производа, док
задовољавају услове одређене овим правилником.
Члан 23.
(Поступак уписа корисника регистрованих ознака)
(1) Поступак за упис нових корисника регистроване ознаке
поријекла или ознаке географског поријекла покреће се
подношењем захтјева Агенцији за право употребе
регистроване ознаке поријекла, односно ознаке
географског поријекла.
(2) Захтјев за право употребе садржи:
a) регистарски број ознаке поријекла, односно
географског поријекла прехрамбеног производа;
б) назив ознаке поријекла или ознаке географског
поријекла;
ц) податке о подносиоцу захтјева (име и презиме,
односно назив правног или физичког лица, пуну
адресу, односно сједиште те њихов матични број,
а у случају удружења, такође правни статус
удружења);
д) назив тијела за оцјењивање усаглашености из
члана 42. овог правилника које је подносилац
захтјева изабрао за утврђивање усаглашености и
контролу, те писану сагласност тог тијела о
његовом прихватању;
е) потврду о усаглашености;
ф) спецификацију прехрамбеног производа у складу
са чланом 7. овог правилника;
г) пуномоћ, ако подносиоца заступа овлашћени
заступник или опуномоћеник;
х) потпис подносиоца захтјева, заступника односно
опуномоћеника.
(3) На основу позитивног мишљења Комисије, Агенција
доноси рјешење о праву употребе регистроване ознаке
поријекла, односно регистроване ознаке географског
поријекла.
(4) Даном правоснажности рјешења о праву употребе
регистроване ознаке поријекла, односно регистроване
ознаке географског поријекла прехрамбеног производа,
нови корисник уписује се у одговарајући регистар.

Уторак, 18. 12. 2018.

Глава II
ГАРАНТОВАНО ТРАДИЦИОНАЛНИ
СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
Члан 24.
(Систем за гарантовано традиционалне специјалитете)
Систем за гарантовано традиционалне специјалитете
успоставља се како би сачувао традиционалне методе
производње и рецепте пружајући помоћ произвођачима
традиционалног производа приликом стављања на тржиште
и обавјештавања потрошача о својствима која додају
вриједност њиховим традиционалним рецептима и
производима.
Члан 25.
(Критеријуми за регистрацију)
(1) Назив је прихватљив за регистрацију као гарантовано
традиционални специјалитет када описује специфичан
производ или прехрамбени производ у смислу начина
производње, прераде или састава одговарајућег
традиционалног поступка за тај производ или
прехрамбени производ или се производи од сировина
или састојака који се традиционално користе.
(2) Назив за регистрацију као гарантовано традиционални
специјалитет мора бити традиционално коришћен за
означавање специфичног производа или описивати
традиционална својства или специфична својства
производа.
(3) Назив се не може регистровати ако се односи само на
уопштене тврдње које се употребљавају за одређене
производе или тврдње у складу са посебним прописима
у Босни и Херцеговини.
Члан 26.
(Спецификација производа)
(1) Гарантовано традиционални специјалитет мора бити у
складу са спецификацијом производа која укључује:
a) назив који се предлаже за регистрацију на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини;
б) опис производа укључујући његова главна физикална, хемијска, микробиолошка и органолептичка својства, која доказују његов специфичан
карактер потребан за идентификацију производа;
ц) опис методе производње коју произвођач мора
слиједити, укључујући, тамо гдје је то прикладно,
природу и својства коришћених сировина или
састојака и методу припреме производа;
д) кључне елементе који одређују традиционална
својства производа.
(2) Спецификација производа за гарантовано традиционални специјалитет садржи информације прописане
Анексом IX овог правилника.
Члан 27.
(Посебна правила за опис производа и методе производње)
(1) У опису производа наводе се само својства потребна за
идентификацију производа и његових специфичних
својстава.
(2) У опису производа не понављају се опште обавезе,
посебно не техничке карактеристике својствене свим
производима тог типа ни припадајући обавезни правни
захтјеви.

Уторак, 18. 12. 2018.
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(3)

Опис методе производње као и традиционални
поступци наводе се само ако се тренутно односно још
увијек примјењују.
(4) Описује се само метода која је потребна за добијање
посебног производа, на начин који омогућава
репродукцију производа било гдје.
(5) Кључни елементи који доказују традиционални
карактер производа укључују главне елементе који су
остали непромијењени са прецизним и добро
утемељеним упућивањима.
Члан 28.
(Поступак за признавање посебних својстава и додјелу
ознаке)
(1) Поступак за признавање посебних својстава и додјелу
ознаке покреће са захтјевом за регистрацију који се
подноси Агенцији.
(2) Поступак из става (1) овог члана спроводи Комисија за
додјелу
ознаке
гарантовано
традиционалног
специјалитета (у даљем тексту: Комисија) коју именује
Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог
Агенције, у сарадњи са надлежним органима ентитета и
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
(3) Чланови Комисије су представници Агенције,
Министарства спољне трговине и економских односа
Босне и Херцеговине, Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и
шумарства, Одјељења за пољопривреду, шумарство и
водопривреду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине,
Министарства трговине и туризма Републике Српске и
Федералног министарства трговине, од којих је најмање
један прехрамбени технолог, један агроном и један
правник.
(4) Предсједник Комисије из става (2) овог члана је
представник Агенције.
Члан 29.
(Послови Комисије)
Комисија из члана 28. став (2) овог правилника обавља
сљедеће послове:
a) разматра захтјеве за регистрацију ознаке
гарантовано традиционалног специјалитета и
предлаже Агенцији доношење рјешења о
регистрацији ознаке;
б) разматра пристигле приговоре;
ц) предлаже допуну захтјева за регистрацију ознаке
гарантовано традиционалног специјалитета;
д) разматра захтјеве за накнадну измјену и допуну
спецификације;
е) разматра захтјеве за право употребе регистроване
ознаке гарантовано традиционалног специјалитета.
Члан 30.
(Подносилац захтјева за регистрацију ознаке гарантовано
традиционалног специјалитета)
(1) Захтјев за регистрацију ознаке гарантовано традиционалног специјалитета (у даљем тексту: захтјев за
регистрацију) за поједини прехрамбени производ
подноси заинтересована група.
(2) Изузетно, поједини произвођач и/или прерађивач,
независно од тога да ли је физичко или правно лице,
може поднијети захтјев за регистрацију из става (1)
овог члана само ако је у вријеме подношења тог
захтјева једини произвођач, односно прерађивач
прехрамбеног производа за који је спреман да поднесе
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захтјев за регистрацију ознаке гарантовано традиционалног специјалитета.
У случају из става (2) овог члана, поједино физичко или
правно лица које је поднијело захтјев за регистрацију
ознаке представља групу у смислу члана 4. става (1)
тачка б) овог правилника.
Подносилац захтјева из ст. (1) и (2) овог члана може
поднијети захтјев за регистрацију само за прехрамбене
производе које производи или прерађује.
Подносиоци захтјева из ст. (1) и (2) овога члана, након
што региструју одређени прехрамбени производ у
Босни и Херцеговини, у складу с овим правилником,
могу поднијети захтјев за регистрацију ознаке
гарантовано традиционални специјалитет на нивоу
Европске уније.
Захтјев из става (5) овог члана шаље се Европској
комисији посредством Агенције.
Члан 31.
(Захтјев за регистрацију гарантовано традиционалног
специјалитета)
Подносилац захтјева за регистрацију назива као
гарантовано традиционалног специјалитета (у даљем
тексту: захтјев за регистрацију) Агенцији треба да
достави:
a) попуњен образац захтјева за регистрацију назива
из Анекса X овог правилника;
б) копију доказа о регистрацији групе;
ц) изјаву надлежног тијела групе о усвојеној одлуци
о заштити назива прехрамбеног производа као
гарантовано традиционалног специјалитета;
д) пуномоћ (ако групу заступа овлашћени заступник
или пуномоћник), овјерену код нотара;
e) спецификацију производа у складу са чланом 26.
овог правилника и попуњен образац из Анекса IX
овог правилника;
ф) потврду тијела за оцјењивање усаглашености да се
може извршити цертификација.
Захтјев за регистрацију са документацијом из става (1)
овог члана доставља се Агенцији поштом и
електронским путем.
Члан 32.
(Поступак по пријему захтјева за регистрацију)
По пријему захтјева из члана 31. овог правилника,
Агенција прегледа захтјев са формално-правног
аспекта.
Ако је захтјев формално непотпун, Агенција тражи
отклањање недостатака и допуну захтјева од
подносиоца захтјева у року од 30 дана.
По пријему потпуног захтјева из члана 31. овог
правилника, Агенција захтјев упућује Комисији, која
врши његову стручну провјеру.
Рок за провјеру захтјева из става (3) овог члана је шест
мјесеци од датума подношења захтјева Агенцији.
Ако је потребно, Комисија од подносиоца захтјева
може тражити појашњење елемената из спецификације
као и наложити допуну спецификације од подносиоца
захтјева у року од 30 дана.
Изузетно од ст. (2) и (5) овог члана, рок се продужава
на захтјев подносиоца захтјева највише за два мјесеца.
Ако подносилац захтјева не допуни захтјев у
прописаном року, на приједлог Комисије, Агенција ће
рјешењем одбацити захтјев.
Ако су испуњени сви услови прописани овим
правилником, Агенција, на приједлог Комисије,
прихвата захтјев за регистрацију.
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Обавјештење о захтјеву се објављује у ''Службеном
гласнику БиХ'', а спецификација на веб-страници
Агенције.
Члан 33.
(Приговор)
Свако физичко или правно лице са легитимним
интересом може поднијети приговор на објављени
захтјев за регистрацију ознаке у року од два мјесеца
рачунајући од дана објављивања садржаја захтјева у
"Службеном гласник БиХ".
Уз приговор из става (1) овог члана прилажу се докази
о разлозима приговора. Комисија провјерава да ли
изјава садржи разлоге и оправдање за приговор.
Приговор је дозвољен само ако га је Комисија примила
у року из става (1) овог члана, и то ако:
a) оспоравани захтјев није у складу са условима који
се наводе у чл. 4, 25. и 41. овог правилника, или
б) докаже да је коришћење назива законито, познато
и економски значајно за сличне прехрамбене
производе.
Изјава о приговору мора бити састављена у складу с
обрасцем Анекса IV овог правилника.
Рок за подношење приговора из става (1) овог члана не
може се продужавати.
Ако Комисија не прими приговор у наведеном року,
предлаже Агенцији да региструје назив и објави га у
"Службеном гласнику БиХ".
Члан 34.
(Поступак по приговору)
Комисија из члана 28. став (2) овог правилника рјешава
о приговору.
Ако Комисија утврди да приговор не испуњава
формалне услове прописане чланом 33. овог
правилника, приговор се закључком одбацује, о чему се
обавјештава подносилац захтјева и подносилац
приговора, те се поступак за регистрацију наставља.
Ако приговор испуњава формалне услове из члана 33.
овог правилника, Комисија доставља приговор са
приложеним доказима подносиоцу захтјева за
регистрацију и позива га да у року од 30 дана достави
писано изјашњење о приговору.
Рок за изјашњавање на приговор може се, на захтјев
подносиоца захтјева за регистрацију, из оправданих
разлога продужити за још највише 30 дана.
Ако подносилац захтјева за регистрацију у прописаном
року не достави изјашњавање на приговор, доноси се
рјешење о одбијању захтјева за регистрацију.
Члан 35.
(Испитивање основаности приговора)
Ако се подносилац захтјева за регистрацију изјасни на
поднесени приговор, Комисија испитује основаност
приговора у погледу разлога због којих је поднесен.
Ако је приговор основан, Комисија позива
заинтересоване стране да учествују у одговарајућим
консултацијама.
Ако заинтересоване стране постигну споразум у року
од три мјесеца од дана позивања, оне обавјештавају
Комисију о свим факторима који су омогућили да
споразум буде постигнут.
Ако објављени подаци у складу с Анексом X нису
измијењени или су измијењени незнатно, Комисија
поступа у складу са чланом 33. став (6) овог
правилника. У супротном, Комисија понавља поступак
који се наводи у члану 32. овог правилника.
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Када је поступак који се наводи у ставу (2) овог члана
завршен, подносилац шаље резултате консултација
Комисији у року од 30 дана користећи образац Анекса
V овог правилника.
Ако нема договора, Комисија предлаже Агенцији даље
поступање у погледу захтјева за регистрацију
уважавајући мишљење заинтересованих страна.
Агенција доноси рјешење о одбијању захтјева за
регистрацију ознаке ако Комисија утврди да је
приговор основан и о томе обавјештава заинтересоване
стране.
Агенција доноси рјешење о одбијању приговора ако
Комисија утврди да је приговор неоснован и о томе
обавјештава заинтересоване стране.
Члан 36.
(Окончање поступка и упис у Регистар)
На основу спроведеног поступка за регистрацију ознаке
и приједлога Комисије, Агенција доноси рјешење о
упису у Регистар гарантовано традиционалних
специјалитета (у даљем тексту: рјешење).
Ознака се уписује у Регистар даном правоснажности
рјешења.
Регистрована ознака објављује се у "Службеном
гласнику БиХ" и на веб-страници Агенције.
Свако заинтересовано лице може затражити од
Агенције увид у спецификацију производа којем су
призната посебна својства и додијељена ознака.
Члан 37.
(Измјене спецификације)
Захтјев за одобрење измјене спецификације може
поднијети група са легитимним интересом.
Захтјеви за одобрење веће измјене спецификације
производа за заштићене ознаке гарантовано традиционалног специјалитета састављају се у складу с обрасцем
из Анекса XI у складу са захтјевима из члана 31. овог
правилника.
Измијењена спецификација производа саставља се у
складу с обрасцем из Анекса IX овог правилника.
Ако предложене веће измјене спецификације укључују
једну или више измјена, спроводи се поступак утврђен
чл. 30, 31, 32, 33, 34. и 35. овог правилника.
Захтјев за одобрење мање измјене саставља се у складу
с обрасцем из Анекса VII овог правилника.
Да би се измјена сматрала мањом у случају система
квалитета заштите ознака гарантовано традиционалног
специјалитета, потребно је да:
a) се не односи на кључна обиљежја производа;
б) не уводи важне промјене метода производње; или
ц) не укључује промјену назива или било којег
дијела назива производа.
Ако су предложене измјене мање, Комисија одобрава
или одбија захтјев, без спровођења поступка из става
(4) овог члана.
Измјена спецификације објављује се у "Службеном
гласнику БиХ" и на веб-страници Агенције.
Члан 38.
(Означавање)
Само произвођачи и/или прерађивачи који испуњавају
услове спецификације и који су уписани у Регистар
корисника ознаке из члана 36. став (2) овог правилника
могу, при означавању, оглашавању или на другој
документацији која се односи на прехрамбени
производ, навести ознаку гарантовано традиционалних
специјалитета.
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Прехрамбени производи из става (1) овог члана при
означавању морају, поред регистрованог назива, имати
видљиву ознаку "гарантовано традиционални специјалитет".
Члан 39.
(Регистар гарантовано традиционалних специјалитета)
Агенција успоставља и одржава ажурирани јавно
доступан регистар гарантовано традиционалних специјалитета, признатих према овом систему.
Члан 40.
(Називи, знакови и ознаке)
(1) Назив регистрован као гарантовано традиционални
специјалитет може употребљавати сваки привредни
субјекат који ставља на тржиште производ који је у
складу с одговарајућом спецификацијом.
(2) Правилником о изгледу и начину коришћења знака
ознаке оригиналности, ознаке географског поријекла и
ознаке традиционалног угледа хране ("Службени
гласник БиХ", број 81/12) дефинисани су знакови Босне
и Херцеговине како би информисали јавност о
гарантовано традиционалним специјалитетима.
(3) На етикету производа поријеклом из Босне и Херцеговине који се стављају на тржиште као гарантовано
традиционални специјалитети регистровани у складу с
овим правилником ставља се и припадајући знак из
става (2) овог члана.
(4) Назив производа треба да се налази у истом видном
пољу. Ознака гарантовано традиционалног специјалитета или одговарајућа кратица ГТС може се такође
налазити на етикети.
(5) Приликом означавања гарантовано традиционалних
специјалитета
произведених
изван
Босне
и
Херцеговине употреба знака наведеног у ставу (2) овог
члана није обавезна.
Члан 41.
(Ограничења употребе регистрованих назива)
Регистровани називи заштићени су од сваке
злоупотребе, опонашања или подсјећања и сваког другог
поступка који би могао довести потрошача у заблуду.
ДИО ТРЕЋИ - ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Глава I
УТВРЂИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ И СЛУЖБЕНЕ
КОНТРОЛЕ
Члан 42.
(Утврђивање усаглашености са спецификацијом производа)
(1) За заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке
географског поријекла и гарантовано традиционалног
специјалитета којима се означавају производи, провјеру
усаглашености са спецификацијом врши једно или
више контролних тијела која дјелују као тијела за
оцјењивање усаглашености за производе а која овласти
Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог
Агенције.
(2) Тијела за оцјењивање усаглашености из других држава
морају доставити доказе на једном од језика у
службеној употреби у Босни и Херцеговини да су
акредитована и овлашћена за потврђивање усаглашености са спецификацијом производа и писану изјаву да
ће сви поступци и вођење документације бити на
једном од језика у службеној употреби у Босни и
Херцеговини.
(3) Тијела за оцјењивање усаглашености из става (1) овог
члана морају бити акредитована од Института за
акредитовање Босне и Херцеговине или другог
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међународног тијела овлашћеног за акредитацију,
према захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17065.
(4) Тијела за оцјењивање усаглашености која потврђују
усклађеност са спецификацијом морају понудити одговарајуће гаранције објективности и непристрасности те
имати на располагању оспособљене стручњаке и
ресурсе потребне за обављање потврђивања усаглашености са спецификацијом.
(5) Трошкове утврђивања усаглашености сносе подносиоци захтјева или корисници ознака.
(6) Листа овлашћених тијела за оцјењивање усаглашености
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Члан 43.
(Потврђивање усаглашености са спецификацијом производа)
(1) Поступак потврђивања усаглашености са спецификацијом производа за заштићене ознаке поријекла,
заштићене ознаке географског поријекла и гарантовано
традиционалног специјалитета (у даљем тексту:
поступак потврђивања усаглашености) спроводи се
након доношења рјешења о заштити назива заштићене
ознаке поријекла, заштићене ознаке географског
поријекла и гарантовано традиционални специјалитет, а
спроводи га овлашћено тијело за оцјењивање
усаглашености.
(2) Поступак потврђивања усаглашености из става (1) овог
члана спроводи се према плану контроле, који израђује
тијело за оцјењивање усаглашености. План контроле
израђује се на основу спецификације производа за
заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке
географског поријекла и гарантовано традиционалног
специјалитета и мора га одобрити Агенција.
(3) Одабрано тијело за оцјењивање усаглашености
обавезно је да план контроле из става (2) овог члана
изради и достави на одобравање Агенцији у року од 60
дана од дана доношења рјешења о заштити назива
заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке
географског поријекла и гарантовано традиционалног
специјалитета.
(4) Поступак из става (1) овог члана покреће се
подношењем захтјева за потврђивање усаглашености са
спецификацијом овлашћеном тијелу за оцјењивање
усаглашености.
(5) Захтјев из става (4) овог члана мора поднијети сваки
произвођач производа с називом заштићеним као
заштићена ознака поријекла или заштићена ознака
географског поријекла или гарантовано традиционалног специјалитета, односно корисник ознаке, као и
сваки учесник у ланцу производње, прераде и
дистрибуције наведен у спецификацији производа.
(6) Након завршеног поступка потврђивања усаглашености
тијело за оцјењивање усаглашености даје потврду о
усаглашености производа са спецификацијом (у даљем
тексту: потврда о усаглашености) кориснику ознаке те
је у року од седам дана од дана издавања доставља
Агенцији.
(7) Потврду о усаглашености тијело за оцјењивање
усаглашености издаје произвођачу из става (5) овог
члана који је прошао поступак потврђивања
усаглашености.
(8) Агенција води евиденције из става (6) овог члана у
складу са потврдама о усаглашености које је доставило
тијело за оцјењивање усаглашености.
(9) Ако тијело за оцјењивање усаглашености утврди да
произвођач из става (5) овог члана као и сваки учесник
у ланцу производње, прераде и дистрибуције не
производи производ у складу са спецификацијом
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производа, односно утврди велике неусаглашености, о
томе мора без одгађања обавијестити Агенцију и
надлежну инспекцију.
Члан 44.
(Службена контрола и инспекцијски надзор)
Службену контролу производње и промета прехрамбених производа са ознакама поријекла, географског поријекла
и гарантовано традиционалног специјалитета хране врше
надлежни инспекцијски органи.
Члан 45.
(Изузеци)
(1) У мјери у којој поријекло у цијелости из одређеног
географског подручја није могуће технички извести,
храна за животиње поријеклом изван тог подручја може
се додати под условом да не утиче на квалитет
производа или његове битне карактеристике.
(2) Храна за животиње поријеклом изван одређеног
географског подручја у сваком случају не прелази 50%
суве материје на годишњем нивоу.
(3) Сва ограничења о поријеклу сировина у спецификацији
самог производа, чији је назив регистрован као
заштићена ознака географског поријекла, оправдана су
у односу на везу из члана 7. тачка ф) алинеја 2).
(4) Спецификација производа за гарантовано традиционални специјалитет из члана 26. овог правилника
сажета је и не прелази 5.000 ријечи, осим у прописано
оправданим случајевима.
(5) Поступак утврђен у чл. од 11. до 16. и од 31. до 36. не
примјењује се на измјене које се односе на привремену
промјену спецификације производа која произлази из
увођења обавезних санитарних и фитосанитарних мјера
надлежних органа или у вези са природним
катастрофама или неповољним временским условима
које су службено признали надлежни органи. Те
измјене се достављају Агенцији заједно са њиховим
разлозима најкасније у року од двије седмице након
одобрења.
Привремене
измјене
спецификације
производа Агенцији достављају надлежни органи за
област пољопривреде из ентитета и/или кантона и
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у коме је
удружење регистровано. Надлежни органи у сваком
саопштењу које се односи на привремене измјене
достављају доказе о санитарним и фитосанитарним
мјерама и копију акта о признавању природне
катастрофе или неповољних временских услова.
Агенција објављује наведене измјене. Обавјештење о
привременој измјени подноси се на обрасцу из Анекса
XII овог правилника.
Члан 46.
(Називи уписани у регистре)
(1) Називи уписани у Регистар ознака оригиналности и
ознака географског поријекла прије ступања на снагу
овог правилника аутоматски се уписују у Регистар из
члана 16. овог правилника, те се постојеће
спецификације сматрају спецификацијама из члана 7.
овог правилника.
(2) Називи уписани у Регистар ознака традиционалног
угледа прије ступања на снагу овог правилника
аутоматски се уписују у Регистар из члана 36. овог
правилника, те се постојеће спецификације сматрају
спецификацијама из члана 26. овог правилника.
Члан 47.
(Поништење)
(1) Агенција на приједлог Комисије може, по службеној
дужности или на захтјев било којег физичког или
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правног лица са легитимним интересом који се подноси
на обрасцу из Анекса VIII овог правилника, поништити
заштићене ознаке поријекла, заштићене ознаке географског поријекла или гарантовано традиционалног
специјалитета у сљедећим случајевима:
a) када није обезбијеђена усклађеност са условима
спецификације;
б) када најмање седам година ниједан производ
заштићен ознаком гарантовано традиционалног
специјалитета, заштићен ознаком поријекла или
заштићен ознаком географског поријекла није
стављен на тржиште.
(2) Агенција на приједлог Комисије може, на захтјев
произвођача производа који се ставља на тржиште под
регистрованим називом, поништити одговарајућу
регистрацију.
(3) Агенција на приједлог Комисије доноси рјешење о
поништењу заштите ознака из ст. (1) и (2) овог члана,
на основу чега се оне бришу из Регистра.
Глава II
ИЗУЗЕЦИ ЗА ОДРЕЂЕНО ПРЕТХОДНО
КОРИШЋЕЊЕ
Члан 48.
(Генерички називи)
(1) Правилник не утиче на употребу генеричких назива у
Босни и Херцеговини, чак и у случају да је генерички
назив дио назива који је заштићен према систему
квалитета.
(2) Како би се утврдило да ли је неки назив постао
генерички или није, потребно је водити рачуна о свим
важним факторима, а посебно о:
a) постојећем стању у подручјима потрошње;
б) прописима на снази.
Члан 49.
(Биљне сорте и животињске пасмине)
Овај правилник не спречава стављање на тржиште
производа чија етикета укључује назив или израз заштићен
или резервисан према систему квалитета описаном у Дијелу
другом овог правилника који садржи или укључује назив
биљне сорте или животињске пасмине, ако су испуњени
сљедећи услови:
a) тај производ се састоји или је добијен из означене
сорте или пасмине;
б) потрошачи нису доведени у заблуду;
ц) коришћење назива сорте или пасмине представља
праведну тржишну конкуренцију;
д) коришћење не представља искоришћавање угледа
заштићеног израза; те
e) за системе квалитета описане у Дијелу другом,
Глави I овог правилника производња и стављање
на тржиште производа су се проширили изван
подручја из којег потиче прије датума подношења
захтјева за регистрацију ознаке географског
поријекла.
Члан 50.
(Однос у погледу интелектуалне својине)
Системи квалитета описани у Дијелу другом, Глави II
овог правилника примјењују се не доводећи у питање важеће
прописе из области интелектуалне својине у Босни и
Херцеговини, те посебно она правила која се односе на
ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и жигове, те
права додијељена према тим важећим прописима.
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ДИО ЧЕТВРТИ - СИСТЕМИ КВАЛИТЕТА ОЗНАКА И
ЗНАКОВА ТЕ УЛОГА ПРОИЗВОЂАЧА
Члан 51.
(Заштита ознака и знакова)
Ознаке, скраћенице и знакови који се односе на системe
квалитета могу се користи само у вези са производима
произведеним у складу са правилима о системима квалитета
на које се примјењују. То се посебно односи на сљедеће
ознаке, скраћенице и знакове:
a) "заштићена ознака поријекла", "заштићена ознака
географског поријекла", "ознака географског
поријекла", ЗОП, ЗОГП и с њима повезани
знакови, како је наведено у Дијелу другом, Глави
I;
б) "гарантовано традиционални специјалитет", ГТС и
с њом повезани симбол, како је наведено у Дијелу
другом, Глави II.
Члан 52.
(Улога група)
Не доводећи у питање посебне прописе о организацијама произвођача и међугранским организацијама, група
има право да:
a) доприноси да су квалитет, углед и аутентичност
њихових производа гарантовани на тржишту
контролом употребе назива у трговини те, ако је
потребно, обавјештава контролно тијело из члана
42. овог правилника;
б) предузме мјере за обезбјеђење одговарајуће
правне заштите за заштићене ознаке поријекла
или заштићене ознаке географског поријекла и
права интелектуалне својине која су с њима
директно повезана;
ц) развија информативне и рекламне дјелатности
усмјерене на обавјештавање потрошача о
својствима која производу додају вриједност;
д) развија дјелатности ради осигурања усаглашености производа с његовом спецификацијом;
е) предузме мјере за побољшање ефикасности
система, укључујући развој економског стручног
знања израдом економских анализа, ширење
привредних
информација
о
систему
и
савјетовањем произвођача;
ф) предузме мјере за побољшање вриједности
производа те, када је потребно, предузме кораке за
спречавање или сузбијање свих мјера које су, или
би могле бити, критичне за нарушавање угледа
тих производа.
Члан 53.
(Право на коришћење система)
(1) Неопходно је обезбиједити да сваки привредни субјекат
који је усклађен са правилима система квалитета из
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Дијела другог глава I и II овог правилника има право да
буде обухваћен провјером усаглашености утврђеном
према члану 42. овог правилника.
(2) Привредни субјекти који припремају и складиште
производ који се ставља на тржиште као дио система
гарантовано традиционалног специјалитета, заштићене
ознака поријекла или заштићене ознаке географског
поријекла или који стављају те производе на тржиште
такође подлијежу контролама из Дијела трећег, Главе I
овог правилника.
(3) Неопходно је обезбиједити да су привредни субјекти
који су вољни да се придржавају правила система
квалитета из Дијела другог, Главе II овог правилника то
и у могућности, те да се не морају суочавати са
препрекама за учешће које су дискриминирајуће или на
други начин нису објективне.
Члан 54.
(Накнаде)
Трошкове спровођења система утврђивања усаглашености контроле, укључујући оне настале приликом запримања захтјева за регистрацију, приговора, захтјева за
измјенама те захтјева за поништење из овог правилника
сноси произвођач односно прерађивач прехрамбеног
производа.
ДИО ПЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
(Престанак важења прописа)
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе
Правилник о ознакама оригиналности и ознакама
географског поријекла хране ("Службени гласник БиХ", број
27/10) и Правилник о традиционалном угледу хране
("Службени гласник БиХ", број 27/10).
Члан 56.
(Правни акти ЕУ с којима се врши усклађивање)
Овим правилником преузимају се одредбе Уредбе
Комисије (ЕУ) број 1151/2012 од 21. новембра 2012. о
системима квалитета за пољопривредне и прехрамбене
производе и Извршне уредбе Комисије (ЕУ) бр. 668/2014 од
13. јула 2014. о утврђивању правила за примјену Уредбе
(ЕУ) бр. 1151/2012 Европског парламента и Савјета о
системима квалитета за пољопривредне и прехрамбене
производе.
Члан 57.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 232/18
Предсједавајући
7. новембра 2018. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Денис Звиздић, с. р.
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