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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 тијелима ентитета и 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на 4. сједници, 
одржаној 21. марта 2012. године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ТРЖИШНИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

КОНЗЕРВИРАНУ САРДИНУ И КВАЛИТЕТУ ЗА 
КОНЗЕРВИРАНУ САРДИНУ И ПРОИЗВОДЕ ТИПА 

САРДИНЕ 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Правилником о тржишним стандардима за 
конзервирану сардину (у даљем тексту: Правилник) 
прописују се захтјеви квалитета које у производњи и 
стављању на тржиште морају испуњавати производи од 
сардине и производи типа производа од сардине. 

Члан 2. 
(Појмови) 

У смислу овог Правилника поједини појмови имају 
сљедеће значење: 

a) Производи од сардине су производи од рибе 
врсте Sardina pilchardus; 

б) Производи типа производа од сардине су 
производи који се означавају и стављају на 
тржиште на исти начин као и производи од 
сардине, а производе се од сљедећих врста рибе: 
1) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. 

ocellatus, S. sagax, S. caeryleus; 
2) Srdelella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, 

S. longiceps, S. gibbosa; 
3) Clupea harengus; 
4) Sprattus sprattus; 
5) Hyperlophus vittatus; 
6) Nematalosa vlaminghi; 
7) Etrumeus teres; 
8) Ethmidium maculatum; 
9) Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens, 
10) Opisthonema oglinum; 
11) Strangomera bentincki. 

Члан 3. 
(Означавање) 

На означавање производа из члана 2. овог Правилника 
примјењују се одредбе Правилника о општем декларисању 
или означавању упаковане хране ("Службени гласник 
БиХ", број 87/08), те одредбе овог Правилника које се 
односе на означавање. 

ДИО ДРУГИ - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 
(Производи од сардине) 

На тржиште се смију стављати само производи од 
сардине који су у складу са одредбама члана 9. овог 
Правилника и који су: 

a) одређени унутар тарифних бројева 1604 13 11 00, 
1604 13 19 00, 16 13 90 00 и 1604 20 50 00 према 
важећој Царинској тарифи у Босни и 
Херцеговини; 

б) произведени искључиво од рибе врсте Sardina 
pilchardus Walbaum; 

ц) паковани у херметички затворену амбалажу у 
одговарајућем средству за прелив; 

д) стерилисани на одговарајући начин. 

Члан 5. 
(Стављање на тржиште) 

Сардине се на тржиште стављају тако што су им на 
одговарајући начин уклоњени глава, шкрге, реп и 
унутрашњи органи осим јајашаца, рибље млијечи и 
бубрега, а зависно од захтјева тржишта, и кичма и кожа. 

Члан 6. 
(Облик понуде) 

(1) Конзервиране сардине могу се стављати на тржиште у 
било којем од сљедећих облика понуде: 
a) сардина: основни производ, риба којој су на 

одговарајући начин уклоњени глава, шкрге, 
унутрашњи органи и реп. Глава мора бити 
уклоњена вертикалним резом на кичму у висини 
шкрга; 

б) сардина без кости; као производ из тачке а) овог 
става којем је уклоњена кичма; 

ц) сардина без коже или кости: као производ из 
тачке а) овог става којем су уклоњени кичма и 
кожа; 

д) филети сардине; дијелови меса добијени резом 
паралелним уз кичму уздуж цијеле рибе или 
једног њеног дијела, након уклањања кичме, 
репа и руба потрбушице. Филети могу бити са 
кожом или без коже; 

е) дио трупа сардине; дијелови срделе који 
прилијежу уз главу, дужине најмање 3 цм, који 
се добијају од производа из тачке а) овог става 
попречним резовима дуж кичме. 

(2) Производи од сардине стављају се на тржиште 
обрађени и на други начин под условом да се јасно 
разликује од оних наведених у ставу (1) овог члана. 

Члан 7. 
(Средство за прелив) 

(1) Средства за прелив која се употребљавају са додатком 
других састојака или без додатка јесу: 
a) маслиново уље; 
б) друга рафинисана биљна уља, укључујући уље 

комине маслине, која се употребљавају 
појединачно или у мјешавини; 

ц) сос од парадајза; 
д) природни сок (течност излучена из риба током 

термичке обраде), раствор соли или вода; 
е) маринада, са вином или без вина; 
ф) било који други прелив, под условом да је јасно 

назначена разлика од средстава за преливе 
наведених под тач. од а) до е) овог става. 

(2) Прелив из става (1) тачке а) овог члана не смије се 
мијешати са другим уљима. 
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(3) Преливи из става (1) тач. од б) до ф) овог члана смију 
се мијешати. 

Члан 8. 
(Испуњавање захтјева) 

(1) Након стерилизације, производи морају испуњавати 
сљедеће минималне захтјеве: 
a) Производи описани у члану 6. став (1) овог 

Правилника: 
1) морају бити уједначене величине и 

правилно распоређени у конзерви; 
2) морају се лако одвајати једни од других; 
3) не смију имати већих прелома у трбушном 

зиду; 
4) не смију имати већих прелома или резова у 

месу; 
5) не смију имати ткиво жуте боје, уз изузетак 

мањих трагова те боје; 
6) морају имати месо специфичне чврстине, 

које не смије бити превише влакнасто, 
мекано или спужвасто; 

7) морају имати месо свијетле или ружичасте 
боје, без црвене боје око кичме, уз изузетак 
мањих трагова те боје. 

б) Боја и конзистенција прелива мора одговарати 
његовом опису и употријебљеним састојцима. У 
случају када се као прелив употребљава уље, оно 
не смије садржавати капљице воде у количини 
већој од 8% нето масе. 

ц) Укус и мирис производа морају бити 
карактеристични за врсту Sardina pilchardus 
Walbaum и употријебљени прелив, без горког 
окуса, без појаве оксидације или ужеглости. 

д) Производ мора бити без икаквих страних тијела. 
е) У случају производа са костима, кичма се мора 

лако одвајати од меса и мора бити крхка. 
ф) Производи без коже и без кости не смију 

садржавати њихове значајније остатке. 
(2) Конзерва не смије бити деформисана нити имати 

спољне знакове оксидације који би могли утицати на 
добру тржишну понуду. 

Члан 9. 
(Означавање) 

(1) Не доводећи у питање одредбе Правилника о општем 
декларисању или означавању упаковане хране 
("Службени гласник БиХ", број 87/08), назив 
производа мора одговарати омјеру између количине 
сардине у амбалажи након стерилизације и нето 
количине, изражених у грамима. 

(2) У случају из члана 6. став (1) овог Правилника, омјер 
из става (1) овог члана мора бити најмање: 
a) 70% при употреби средства за прелив из члана 7. 

став (1) тач. а), б), д) и е) овог Правилника; 
б) 65% при употреби средства за прелив из члана 7. 

став (1) тачка ц) овог Правилника; 
ц) 50% при употреби средства за прелив из члана 7. 

став (1) тачка ф) овог Правилника. 
(3) Када су услови из става (2) овог члана испуњени, 

назив мора бити допуњен податком о поступку обраде 
сардине у складу са чланом 6. овог Правилника и 
податком о употријебљеном средству за прелив. 

(4) За производе у уљу податак о преливу означава се на 
сљедећи начин: 
a) "у маслиновом уљу", када се употребљава 

маслиново уље или 

б) "у биљном уљу", када се употребљавају друга 
рафинисана биљна уља, укључујући уље комине 
маслине, или њихове мјешавине или 

ц) "у……уљу", уз навођење врсте уља. 
(5) У случају из члана 6. став (2) овог Правилника, омјер 

из става (1) овог члана мора бити најмање 35%. 
(6) У случају осталих производа од сардине, осим оних 

наведених у ставу (2) овог члана, назив производа је 
описни. Изузетно од члана 4. тачка б) овог Правилника, 
у случају из члана 6. став (2) овог Правилника, остали 
производи од сардине у којима се употребљава 
хомогенизовано месо сардине, а код којег је мишићна 
структура разграђена, смију садржавати и друге врсте 
рибе које су прошле исти поступак производње, под 
условом да је удио срделе најмање 25%. 

(7) Називи дефинисани у складу са одредбама овог члана 
смију се употребљавати за производе из члана 4. овог 
Правилника. 

Члан 10. 
(Стављање на тржиште) 

(1) Не доводећи у питање одредбе Правилника о општем 
декларисању или означавању упаковане хране 
("Службени гласник БиХ", број 87/08), производи 
типа производа од сардине могу се стављати на 
тржиште под називом који укључује ријеч "сардине" 
надопуњеним научним називом рода и врсте рибе те 
географским подручјем гдје је риба уловљена. 

(2) Назив из става (1) овог члана мора бити јасно и 
разговијетно означен на амбалажи производа. 

(3) Научни назив у свим случајевима укључују латински 
назив рода и врсте. 

(4) Географско подручје означава се једним од назива из 
Анекса који је саставни дио овог Правилника, 
узимајући у обзир одговарајућу идентификацију 
подручја из Анекса овог Правилника. 

(5) Под једним називом хране може се стављати на 
тржиште само једна врста рибе. 

ДИО ТРЕЋИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 
(Службена контрола и инспекцијски надзор) 

Службена контрола и инспекцијски надзор 
спроводиће се у складу са важећим законским прописима. 

Члан 12. 
(Престанак важења) 

(1) Даном ступања на снагу овог Правилника престају да 
важе одредбе Правилника о квалитету риба, ракова, 
шкољкаша, морских јежева, жаба, корњача, пужева и 
њихових производа ("Службени лист СФРЈ", број 
65/79 и "Службени лист РБиХ", број 2/92) у дијелу 
који се односи на производе од сардине. 

(2) Производи произведени и означени према одредбама 
Правилника из става (1) овог члана који се односе на 
производе од сардине могу се стављати на тржиште 
најкасније 12 мјесеци након ступања на снагу овог 
Правилника и налазити се на тржишту до истека рока 
трајања. 

Члан 13. 
(Ступање на снагу) 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 129/12 
21. марта 2012. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Вјекослав Беванда, с. р.
 



Utorak, 2. 10. 2012. S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H Broj 78 - Strana 49 

 

АНЕКС 
НАЗИВИ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ГЕОГРАФСКИХ 
ПОДРУЧЈА 

Назив географског подручја из члана 10. 

став (1) 

Идентификација подручја1 

Сјеверозападни Атлантик Подручје ФАО 21 

Сјевероисточни Атлантик2 Подручје ФАО 27 

Балтичко море Подручје ФАО 27.IIIд 

Западни средњи Атлантик Подручје ФАО 31 

Источни средњи Атлантик Подручје ФАО 34 

Југозападни Атлантик Подручје ФАО 41 

Југоисточни Атлантик Подручје ФАО 47 

Средоземно море Подручја ФАО 31.1, 37.2 и 37.3 

Црно море Подручје ФАО 37.4 

Индијски океан Подручја ФАО 51 и 57 

Тихи оцеан Подручја ФАО 61, 67, 71, 77, 81, 

87 

Антарктик Подручја ФАО 48, 58 и 88 

Арктичко море Подручје ФАО 18 

 




