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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 4. сједници, 
одржаној 21. марта 2012. године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

СОЛИ ЗА ЉУДСКУ ИСХРАНУ 

Члан 1. 
У Правилнику о соли за људску исхрану ("Службени 

гласник БиХ", број 39/09 ) у члану 1. став (2) иза ријечи: 
"морају бити испуњене у производњи,"додаје се ријеч 
"увозу,". 

Члан 2. 
У члану 2. став (2) ријечи: "у различитим количинама" 

замјењују се ријечима: "у количинама дозвољеним за 
људску исхрану", а иза ријечи "хлорид", додају се ријечи:"и 
остали минерали". 

Иза става (3) додаје се став (4) који гласи: 
"(4) Као со за људску исхрану не смију се користити 

нуспроизводи хемијске индустрије, или со неког другог 
поријекла, осим поријекла наведеног у члану 2. став (1) 
овог Правилника.". 

Члан 3. 
У члану 7. тачка а) мијења се и гласи:"а) да садржи 

најмање 99% натријум хлорида, рачунато на суву материју 
(искључујући адитиве, односно храњиве материје), изузев 
морске соли која може да садржи најмање 97% натријум 
хлорида;". 

Тачка б) мијења се и гласи: "б) да не садржи више од 
0,2% воде, осим морске соли која може да садржи до 3% 
воде;". 

Члан 4. 
У члану 10. став (1) иза ријечи "производње" додаје се 

ријеч "увоза". 
У ставу (2) тачка а) иза ријечи "производње" додају се 

ријечи: "и дораде". 
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У ставу (2) тачка б) иза ријечи "производње" додају се 
ријечи "и дораде". 

У ставу (3) иза ријечи "простор"ставља се двотачка, а 
остатак текста се брише. 

Став (4) мијења се и гласи: 
"(4) Со се ставља у промет само у оригиналном 

паковању у амбалажи која обезбјеђује очување квалитета 
производа (нарочито садржаја јода у соли) до момента 
отварања у року употребе". 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
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