ЗАКОН
О ХРАНИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се права и одговорности надлежних органа у вези са храном и
храном за животиње произведене у Републици Српској или увезене и стављене у промет у
Републици Српској, основ и општи захтјеви за висок ниво заштите, хигијене, квалитета и
здравствене исправности хране и хране за животиње, те обавезе субјеката у пословању са
храном и пословању са храном за животиње, о питањима хигијене и здравствене исправности
хране и хране за животиње.
Члан 2.
(1) Овај закон прим јењује се на све фазе производње, прераде, складиштења и
дистрибуције хране за исхрану људи и хране за исхрану животиња.
(2) Одредбе овог закона не прим јењују се на примарну производњу, припрему и
складиштење хране која није намијењена стављању у промет, односно намијењена за личну
потрошњу у домаћинству.
Члан 3.
Циљеви овог закона су да се обезбиједи:
а) висок ниво заштите живота и здравља људи,
б) заштита интереса потрошача, укључујући начело добре произвођачке
праксе и савјесности у промету храном,
в) заштита здравља и добробити животиња, као и здравља биља и заштита животне
средине,
г) општи захтјеви о квалитету хране,
д) општи захтјеви заштите за означавање географског поријекла и традиционалног
угледа хране,
ђ) основни захтјеви који се односе на деклaрисање хране и хране за животиње,
е) општи услови стављања хране и хране за животиње у промет, основни услови
стављања у промет нове хране,
ж) организација обављања контроле хране и хране за животиње, укључујући
традиционалне производе са циљем обезбјеђења функционалног тржишта Републике,
з) успостављање мреже овлаштених испитних лабораторија и референтних
лабораторија и
и) управљање кризом и хитним случајевима.
Члан 4.
(1) У смислу овог закона, храна је свака материја или производ, прерађен, дјелимично
прерађен или непрерађен, а намијењен да га људи употребљавају или се може претпоставити
да ће га људи употребљавати.
(2) Појам хране подразумијева и пиће, жвакаћу гуму, као и све друге хранљиве
материје које се уграђују у храну за вријеме производње, припреме или обраде.
(3) Појам хране обухвата и воду и то:
а) воду која служи за јавно снабдијевање становништва као вода за пиће,

б) воду која се употребљава или уграђује у храну током њене производње, припреме
или обраде и
в) минералну и изворску воду упаковану у оригинално паковање.
(4) Појам хране не обухвата:
а) храну за животиње, које не производе храну или се не употребљавају за
производњу хране,
б) живе животиње, осим ако су припремљене за стављање у промет као храна,
в) биљке прије жетве, бербе, или убирања плодова,
г) лијекове и медицинске производе дефинисане посебним прописом,
д) козметичке производе дефинисане посебним прописом,
ђ) дуван и дуванске производе дефинисане посебним прописом,
е) наркотике или психотропне материје и
ж) резидуум и контаминанте, као и природне састојке биљног и животињског
поријекла који штетно дјелују на здравље људи.
Члан 5.
Појмови који се користе у овом закону имају сљедеће значење:
а) прописи о храни су овај закон, прописи донесени на основу овог закона, као и
остали закони и подзаконски прописи који се односе на хигијену, квалитету и
здравствену исправност хране, а обухвата све фазе производње, прераде и
дистрибуције хране, као и хране за животиње које производе храну, или се
употребљавају за производњу хране,
б) пословање са храном је пословни поступак предузет ради остваривања добити или
без добити, јавни или приватни и у саставу којег се извршавају послови у вези са
сваком фазом производње, прераде, складиштења, транспорта или дистрибуције
хране,
в) субјекат у пословању са храном је свако физичко и правно лице, регистровано за
обављање одређених дјелатности у вези са пословањем са храном, одговорно за
обезбјеђивање несметаног спровођења прописа о храни унутар дјелатности коју
обавља,
г) храна за животиње је свака материја или производ, укључујући и додатке храни за
животиње, прерађен, дјелимично прерађен или непрерађен, а намијењен је исхрани
животиња које производе храну или се употребљавају за производњу хране,
д) пословање са храном за животиње је пословни поступак предузет ради стицања
добити или без добити, јавни или приватни, у саставу којег се извршавају послови у
вези са сваком фазом производње, прераде, складиштења, транспорта или
дистрибуције хране за животиње,
ђ) Централни регистар је евиденција о субјектима у пословању са храном, објектима
за производњу, прераду и складиштење хране, објектима за примарну производњу
хране и одобреним објектима,
е) стављање у промет је држање хране или хране за животиње ради продаје,
укључујући и понуду за продају, те продају или било који други облик преноса без
обзира на то да ли је бесплатан или није, као и све облике дистрибуције и преноса на
територију Републике Српске (у даљем тексту: Република),
ж) ризик је претпоставка о могућем штетном дјеловању хране на здравље људи,
анализа ризика је процес који се састоји од три међусобно повезане фазе: процјене
ризика, управљања ризиком и обавјештавања о ризику, а процјена ризика је научно
заснован поступак састављен од четири фазе: идентификовања опасности,
карактеризације опасности, процјене изложености и карактеризације ризика,
з) управљање ризиком је процес којим се процјењују и успоређују различите
могућности поступања надлежних органа у вези са ризиком у сарадњи учесника,
цијенећи процјену ризика и све битне чиниоце, ако је потребно и процес одабирања
одговарајућих превентивних и контролних мјера,

и) обавјештавање о ризику представља интерактивну размјену информација и
мишљења током цијелог поступка анализе ризика, а у вези са опасностима и
ризицима, са ризиком повезаним чињеницама и претпоставкама, између процјењивача
ризика, надлежних органа, потрошача, произвођача хране и хране за животиње,
научних заједница и свих заинтересованих субјеката, узимајући у обзир налазе при
оцјени ризика, као и основе за доношење одлуке приликом управљања ризиком,
ј) опасност је биолошки, хемијски или физички чинилац у храни и храни за животиње
или стање хране и хране за животиње, који могу да изазову штетно дјеловање на
здравље људи и животиња,
к) сљедивост (праћење) је могућност праћења хране, хране за животиње, животиња
које служе за производњу хране, сировина или супстанци намијењених за храну или
за које се сматра да ће бити уграђене у храну или храну за животиње, кроз све фазе
производње, прераде и дистрибуције,
л) фаза производње, прераде и дистрибуције је свака фаза, укључујући увоз, примарну
производњу, прераду, складиштење, транспорт, продају или снабдијевање крајњег
потрошача храном и гдје је то у вези, увоз, производња, израда, складиштење,
транспорт, дистрибуција, продаја хране за животиње, као и снабдијевање храном за
животиње,
љ) примарна производња је производња и узгој примарних пољопривредних
производа у производњи биља, сточарству и риболову укључујући жетву и убирање
плодова, мужу и узгој животиња прије клања, лов и риболов, пчеларство, те
сакупљање самониклих плодова и биљака,
м) крајњи потрошач је свако лице које набавља храну за властите потребе, конзум ира
је,
н) службена контрола је контрола коју спроводе надлежни органи над хигијеном,
квалитетом и здравственом исправншћу хране и хране за животиње ради утврђивања
испуњености услова из прописа о храни,
њ) здравствена исправност хране представља потврду чињеница да храна неће
проузроковати штетно дјеловање на здравље људи, ако је произведена и припремљена
у складу са њеном намјеном,
о) здравствена исправност хране за животиње подразумијева нешкодљивост хране за
животиње за здравље животиња због присуства одређених биолошких, хемијских и
физичких материја у храни за животиње,
п) храна животињског поријекла намијењена исхрани људи подразумијева: месо,
млијеко, рибу, ракове, шкољкаше, мед и јаја, као и производе за чију се производњу,
по прописима о квалитету тих производа и технолошким поступцима, као основне
сировине користе месо, млијеко, риба, ракови, шкољкаши, мед и јаја,
р) хигијена хране подразумијева спровођење мјера неопходних за контролу опасности
и обезбјеђење исправности хране за људску употребу у складу са њеном намјеном,
с) контаминант (штетна материја) је хемијска, биолошка, радиолошка и физичка
материја штетна по здравље људи, која није намјерно додана храни, а њено присуство
у храни је посљедица поступака током производње (укључујући поступке извршене
током узгоја усјева и животиња, те прим јене ветеринарских лијекова), прераде,
третирања, транспорта, дистрибуције, услуживања, као и посљедица еколошке
загађености,
т) резидуум (заостала материја) је заостала биолошка и хемијска материја која се
користи у дозвољеним количинама и одређеним периодима примарне производње
хране, као и остатак њихових метаболита и продукта њихове разградње изузимајући
прехрамбене адитиве,
ћ) прехрамбени адитив подразумијева материју која се без обзира на њену хранљиву
вриједност не користи као храна, нити је типичан састојак хране али се додаје храни
због технолошких и органолептичких особина у току поступка производње, прераде,
припреме, паковања, транспорта и чувања хране,

у) додатак храни за животиње је свака материја која је додата храни за животиње, а
може утицати на особине хране за животиње као и на квалитет узгоја животиња које
производе храну или се користе за произиводњу хране намијењене за исхрану људи,
ф) квалитет хране сачињавају укупне карактеристике хране које је чине способном да
задовољи захтјеве крајњег потрошача,
х) декларисање (означавање) је навођење података о производима који су значајни за
купца, на амбалажи, на оригиналном паковању, наљепници, проспекту или на други
начин, на самом производу или уз производ, а нарочито података, као што су: назив
производа, или марка производа ако постоји, подаци о произвођачу, подаци о саставу
и карактеристикама квалитета производа, начину употребе и чувању производа и року
употребе,
ц) предмети који долазе у непосредни контакт са храном јесу опрема, уређаји, прибор,
посуђе и амбалажа који се користе у производњи и пословању са храном,
ч) нова храна је храна или састојци хране који се до сада нису значајније
употребљавали за исхрану људи у Републици и Босни и Херцеговини (у даљем
тексту: БиХ),
џ) храна за посебне прехрамбене намјене, дијететска храна намијењена је исхрани
дојенчади и мале дјеце, лица код којих је измијењен или поремећен нормалан процес
метаболизма, исхрани лица код којих је потребно постићи одређено дејство
употребом хране посебног састава или посебног начина производње са измијењеним
физичким, хемијским, биолошким и другим особинама и
ш) безбједна храна је храна која није штетна по здравље људи и која је произведена,
припремљена и дистрибуирана у складу са прописима у погледу хигијене хране,
њеног квалитета и здравствене исправности.

II ОПШТИ ПРИНЦИПИ
Члан 6.
(1) Прописи о храни, имају за циљ да обезбиједе највећи степен заштите здравља
људи, укључујући све поступке у производњи и промету хране, заштиту здравља животиња и
заштиту животне средине.
(2) Прописи из става 1. овог члана укључују одговорност свих заинтересованих у
процес производње и промет хране (надлежни органи) и обухватају све научно доказане
међународне стандарде.
Члан 7.
(1) Да би се постигао висок ниво заштите живота и здравља људи, мјере које се
примјењују у складу са прописима о храни заснивају се на процјени ризика, осим када то није
примјерено условима или природи саме мјере.
(2) Процјена ризика заснива се на расположивим научним доказима, а обавља се на
објективан, независан и транспарентан начин.
Члан 8.
Ризиком управљају и обавјештења о њему дају овим законом и другим прописима
одређени надлежни органи да би надлежна министарства и Институт и други субјекти у
пословању са храном и храном за животиње, као и друге надлежне институције и
заинтересовани субјекти добили правовремену, тачну, објективну и свеобухватну
информацију о опасностима и ризику у вези са храном и храном за животиње.

Члан 9.
Управљање ризиком заснива се на резултатима процјене ризика и другим факторима
важним за случај који се разматра у начелу предострожности, да би се обезбиједило да
превентивне и контролне мјере предузете ради смањења, уклањања, или избјегавања ризика
за здравље људи који конзум ирају храну, буду прим јерене и ефикасне.
Члан 10.
(1) Ако се у посебним околностима након процјене расположивих информација
утврди могућност штетног дјеловања хране на здравље људи, без довољно научних података
и информација за објективну процјену ризика могу се предузети привремене мјере
управљања ризиком, ради обезбјеђења високог степена заштите здравља у Републици, које се
примјењују до добијања нових научних информација неопходних за објективну процјену
ризика.
(2) Мјере из става 1. овога члана морају бити примјерене тако да не ограничавају
промет хране више него што је то потребно, уз претпоставку техничке и економске
изводљивости мјера и других фактора битних за случај који се разматра.
(3) Предузете мјере морају поново да се размотре у разумном року у зависности од
природе идентификованог ризика по живот и здравље људи и врсте стручних информација
потребних за разрјешење научних недоумица, а за спровођење свеобухватније процјене
ризика.
Члан 11.
(1) Интерес потрошача мора да се обезбиједи до највишег нивоа заштите.
(2) Субјекти у пословању храном обавезни су да крајњем потрошачу обезбиједе
информације које дају могућност избора производа, на начин који неће довести потрошача у
заблуду у погледу састава, квалитета и намјене производа.
(3) У смислу става 1. овог члана забрањена је:
а) производња и дистрибуција здравствено неисправне и хране неприкладне за
стављање у промет,
б) неправилно спровођење поступка у пословању храном и довођење у заблуду
потрошача,
в) технолошка измјена и изостављање основних састојака карактеристичних за врсту
хране,
г) навођење нетачних података на декларацији и обмана потрошача и
д) обавјештавање о храни путем средстава информисања и на друге начине који могу
довести потрошача у заблуду о квалитету хране и њеној здравственој исправности.
Члан 12.
(1) Ако постоји основана сумња да би храна или храна за животиње могла
представљати ризик по здравље људи или животиња, надлежни органи су дужни да
обавијесте јавност о природи ризика по здравље људи и животиња.
(2) Обавјештење из става 1. овог члана мора да садржи податке о храни или храни за
животиње, односно врсти хране или хране за животиње, ризику који она представља, као и
мјере које се предузимају или ће се предузети да би се спријечио или уклонио ризик.
Члан 13.
Током припреме, израде, оцјене и измјене прописа о храни, потребно је спровести
јавне расправе, уз непосредно или посредно учешће свих заинтересованих субјеката.

Члан 14.
О безбједности хране и хране за животиње на територији Републике, у оквиру својих
овлашћења брину се субјекти уписани у Централни регистар и други субјекти надлежни за
безбједност хране и хране за животиње.
Члан 15.
У остваривању безбједности хране и хране за животиње у Републици, сви органи и
субјекти на које се овај закон односи одговорни су за сваку активност, као и непредузимање
мјера из области безбједности хране и хране за животиње, у складу са прописима о храни.
Члан 16.
Међународне обавезе у области безбједности хране извршавају се у складу са
директивама међународних институција, Директива Савјета 92/59/EEC од 29. јуна 1992.
године, Споразумом о прим јени санитарних и фитосанитарних м јера (SPS Agreеment),
међународним конвенцијама и другим међународним споразумима и размјењују се
информације са свим организацијама одговорним за безбједност хране.

III ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ХРАНЕ
Члан 17.
(1) Храна је здравствено исправна ако не може изазвати штетне утицаје на здравље
људи, ако је произведена, припремљена и употријебљена у складу са својом намјеном.
(2) Забрањено је стављање у промет хране која није здравствено исправна.
(3) Храна је здравствено неисправна ако је штетна по здравље људи и неприкладна за
људску употребу.
Члан 18.
(1) При одлучивању да ли је нека храна здравствено неисправна, узимају се у обзир:
а) услови у свакој фази производње, прераде, дистрибуције и чувања хране, као и
припреме и начина конзумирања хране од потрошача, у складу са њеном намјеном и
б) информације које су доступне потрошачу, укључујући и податке на декларацији, а
које се односе на спречавање специфичних штетних дјеловања појединих врста или
категорија хране на здравље људи.
(2) Штетност хране по здравље људи утврђује се на основу:
а) могућих непосредних или посредних, краткорочних или дугорочних штетних
утицаја те хране по здравље потрошача, као и могућих утицаја на здравље будућих
генерација,
б) могућих кумулативних токсичних дјеловања и
в) посебне здравствене осјетљивости специфичне категорије потрошача када је храна
намијењена тој категорији потрошача.
(3) Када се утврди да храна није здравствено исправна, као дио једне производне
партије, серије или пошиљке исте хране по врсти и категорији, сматра се да сва храна у тој
производној партији, серији или пошиљци није здравствено исправна, осим ако се
лабораторијском анализом утврди да је остатак производне партије, серије или пошиљке
безбједан.

Члан 19.
(1) Храна се сматра штетном по здравље људи, ако:
а) садржи патогене микроорганизме или паразите и њихове излучевине, (бактеријске
токсине, микотоксине, хистамин и сличне материје) или друге микроорганизме,
паразите и штеточине који могу штетно утицати на здравље људи или ако их садржи
изнад дозвољене вриједности,
б) садржи природне токсине или друге природне токсичне материје које могу штетно
утицати на здравље људи или ако их садрже изнад дозвољених вриједности,
в) садржи прехрамбене адитиве који се не смију додавати одређеној врсти хране или
ако је количина прехрамбених адитива присутних у храни изнад дозвољених
вриједности,
г) садржи пестициде, метале, лијекове и друге медицинске производе, као и остале
супстанце које могу штетно утицати на здравље људи или ако их садрже изнад
дозвољених вриједности,
д) садржи радионуклиде изнад одређене границе или је озрачена изнад границе
дозвољене прописима о храни,
ђ) амбалажа садржи микроорганизме или друге материје које могу штетно утицати
на здравље људи или ако их садрже изнад дозвољене вриједности;
е) потиче од угинулих животиња или од животиња обољелих од болести које могу
штетно утицати на здравље људи и
ж) због свог састава и других особина могу штетно утицати на здравље људи.
(2) Храна се сматра неприкладном за људску употребу, ако:
а) су органолептичка својства хране измијењена због хемијских, физичких,
микробиолошких или других процеса тако да она није прикладна за исхрану људи,
б) садржи и друге сировине, додатке и материје које токсиколошки нису провјерене и
сигурне за исхрану људи,
в) је амбалажа неприкладна и има оштећења која могу проузроковати хемијске и
микробиолошке пром јене у границама већим од дозвољених,
г) садржи примјесе и механичка оштећења и
д) храна нема означен рок употребе, односно ако је рок употребе нејасно означен или
је истекао.

IV КВАЛИТЕТ ХРАНЕ
Члан 20.
(1) Субјекти у пословању храном дужни су да у свим фазама производње и промета
обезбиједе прописани квалитет хране, а за храну за коју нису прописани услови квалитета,
морају бити испуњени услови у погледу здравствене испрaвности.
(2) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар)
доноси правилник којим прописује услове и поступак утврђивања квалитета хране, ради:
а) заштите интереса потрошача,
б) обезбјеђења потрошачу квалитетног избора хране за потрошњу и
в) заштите интереса произвођача.
(3) Прописима из става 2. овог члана утврђују се захтјеви који се односе на:
а) обавезе субјеката у пословању са храном, а у вези са њеним квалитетом,
б) класификацију, категоризацију и назив производа,
в) физичка, хемијска и физичко-хемијска и органолептичка својства као и састав
хране,
г) физичка, хемијска, физичко-хемијска и органолептичка својства сировина, врсту и
количину сировина, додатака и адитива који се користе у производњи и преради
хране,

д) методе узимања узорака и испитивања квалитета хране,
ђ) издавање овлашћења оцјењивачима органолептичких својстава хране за одређене
производе,
е) елементе битних технолошких поступака који се прим јењују у производњи и
преради хране,
ж) паковање и декларисање и
з) додатне захтјеве за означавање хране.
Члан 21.
Храна неодговарајућег квалитета је:
а) храна која не задовољава прописане услове квалитета,
б) неодговарајуће, непотпуно или непрописно декларисана храна и
в) неовлашћено коришћење туђе робне марке, назива и жига произвођача при
обиљежавању хране.

V ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Члан 22.
(1) Производњом и прометом хране и хране за животиње може се бавити правно лице,
предузетник и физичко лице (пољопривредни произвођач), који су уписани у Централни
регистар, који води Министарство.
(2) У Централном регистру воде се и подаци о регистрованим објектима.
(3) Објекти који се користе у примарној производњи хране, производњи, преради и
складиштењу хране морају бити уписани у Централни регистар из става 2. овог члана.
(4) Објекти који се користе у припремању, обради или преради на малопродајном
мјесту укључујући покретне просторе (у кругу тржнице, школе, здравствене установе) морају
се регистровати у Министарству, односно Министарству здравља усклађено са
надлежностима у прописивању општих или специфичних услова хигијене хране из члана 26.
овог закона.
(5) Ради уписивања у евиденцију из става 4. овог члана надлежни органи управе,
након доношења рјешења о испуњавању услова утврђеним одговарајућим прописом, дужни
су да прим јерак рјешења доставе надлежном Министарству.
(6) У објектима који подлијежу поступку одобравања не може се почети дјелатност
без одобрења које се прибавља на основу налаза стручне комисије која провјерава
испуњеност прописаних услова.
(7) Министар за сваки објекат из ст. 3. и 4. овог члана, који је уписан у Централни
регистар, осим за објекте који се користе у примарној производњи хране, доноси рјешење о
упису и додјељује регистарски број.
Члан 23.
(1) Подаци у Централом регистру су јавни.
(2) Централни регистар се води у електронској форми и може се повезивати са другим
базама и регистрима Министарства, односно са регистром Министарства здравља.
(3) Министар доноси правилник којим прописује садржај и начин вођења Централног
регистра.
(4) Правно лице, предузетник и физичко лице брише се из Централног регистра ако
донесе одлуку о престанку обављања одређене дјелатности за које је уписан у Централни
регистар и ако престане испуњавати услове из члана 22. овог закона, односно услове
прописане посебним прописима.
(5) За објекте који подлијежу поступку одобравања из члана 22. став 6. овога закона
министар именује стручну комисију.

(6) Висину трошкова рада комисије из става 5. овога члана одређује министар, а
трошкове сноси подносилац захтјева и уплаћује их на рачун јавних прихода Републике.

VI ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ СУБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ СА
ХРАНОМ
Члан 24.
(1) Субјекти у пословању са храном у свим фазама производње и промета хране и
хране за животиње којим управљају, обавезни су да обезбиједе да храна испуњава услове из
прописа о храни, као и да докажу испуњеност тих услова.
(2) За штету по здравље људи насталу конзумирањем здравствено неисправне хране,
која је стављена у промет, одговарају субјекти у пословању са храном у свим фазама њене
производње, прераде, дистрибуције и продаје.
Члан 25.
(1) У свим фазама производње, прераде и дистрибуције хране мора бити обезбијеђена
сљедивост.
(2) Субјекат у пословању храном дужан је да идентификује сваки други субјекат од
којег набавља и којем испоручује храну и која као репроматеријал служи за даљу производњу
хране, или било коју супстанцу која се додаје или се очекује да ће бити уграђена у храну.
(3) Субјекат из става 2. овог члана дужан је да успостави систем и процедуре које
обезбјеђују транспарентност података о сљедивости.
(4) Храна која се ставља у промет у Републици или за коју постоји вјероватноћа да ће
бити стављена у промет, мора да буде на одговарајући начин евидентирана, декларисана и
означена ради идентификације да би се обезбиједила могућност њене сљедивости.
(5) Субјекти у пословању храном дужни су да податке из става 2. овог члана чувају
три године и на захтјев надлежних органа благовремено их учине доступним.
Члан 26.
(1) Субјекти у пословању са храном у примарној производњи обавезни су да
обезбиједе системско спровођење општих и специфичних услова хигијене хране које утврђује
Министарство, на основу посебних прописа.
(2) Министар доноси правилник којим прописује услове за системско спровођење
општих и специфичних услова хигијене за нову храну, храну биљног и животињског
поријекла и за друге врсте хране, које морају испуњавати субјекти из става 1. овог члана.
(3) Субјекти који послују са храном у малопродајним објектима, укључујући
складиштење, прераду, дораду и припрему хране у малопродајним и угоститељским
објектима, дужни су да обезбиједе системско спровођење општих и специфичних услова
хигијене хране које прописује министар, уз прибављено мишљење Министарства здравља и
Министарства трговине и туризма.
Члан 27.
(1) Ако субјекат у пословању са храном, када храна није под његовом непосредном
контролом, основано сумња или утврди да је у било којој фази производње и промета настала
повреда прописаних услова о безбједности хране, дужан је да одмах о томе обавијести
Министарство здравља.
(2) Ако је храна из става 1. овог члана дошла до потрошача, субјекат у пословању са
храном дужан је да на ефикасан начин информ ише потрошача о разлогу повлачења хране и
уколико је потребно захтијева враћање хране која је већ испоручена, ако се другим мјерама
не може обезбиједити одговарајући ниво заштите здравља.

(3) Субјекат у пословању са храном одговоран за промет у малопродајној или
дистрибутивној дјелатности која нема директног утицаја на амбалажу, декларисање и
здравствену исправност, дужан је да почне повлачење хране која не задовољава прописане
услове здравствене исправности одмах по пријему обавјештења о томе.
(4) У случају из става 3. овог члана, субјекат у пословању са храном дужан је да
пружи информације које се односе на сљедивост хране.
(5) Ако субјекат у пословању са храном основано сумња или утврди да храна коју је
ставио у промет може бити штетна по здравље људи обавезан је да хитно о томе као и о
предузетим мјерама којима се унапријед спречава ризик по потрошача обавијести
Министарство, односно Министарство здравља.
(6) Субјекат у пословању са храном обавезан је да сарађује и не смије да спречава
било које лице да сарађује са надлежним тијелима у мјерама предузетим ради смањивања
ризика који потиче од хране коју стављају у промет или која је већ стављена у промет.
Члан 28.
(1) Субјекат у пословању са храном, осим субјеката који се баве примарном
производњом, дужан је да успостави и спроводи редовне контроле хигијенских услова
производње у сваком објекту под његовом контролом, спровођењем превентивног поступка
самоконтроле у складу са Принципима система анализе опасности и критичних контролних
тачака (у даљем тексту: системи анализе).
(2) Субјекат у пословању са храном који се бави примарном производњом, дужан је
да успостави и спроводи редовне контроле хигијенских услова производње у сваком објекту
под његовом контролом, спровођењем превентивног поступка самоконтроле у складу са
добром произвођачком праксом.
(3) Субјекти у пословању са храном дужни су да у складу са захтјевима редовне
контроле здравствене исправности и квалитета хране, обезбиједе редовну дневну, седмичну и
мјесечну контролу у властитој лабораторији или лабораторији овлаштеној за ту врсту
испитивања.
(4) Трошкове редовних контрола сноси субјект у пословању са храном.
(5) Ако резултати самоконтроле на основу система анализе открију постојање ризика
по здравље људи или да храна не задовољава прописане захтјеве здравствене исправности,
субјекат је обавезан да предузме мјере у складу са чланом 26. овог закона.
(6) Министар, уз прибављено мишљење Министарства здравља, доноси правилник
којим прописује услове за споровођење система самоконтроле и провјеру усклађености
система анализе стандарда у објектима из ст. 1. и 2. овог члана.
(7) Министар, уз прибављено мишљење Министарства здравља, на основу прописа из
става 6. овог члана утврђује изузеће од обавеза из става 1. овог члана за одређене субјекте
који послују храном, посебно мале субјекте у производњи и дистрибуцији традиционалних
производа уз услов да је осигуран потребан ниво хигијене уз спровођење самоконтроле у
складу са добром произвођачком праксом.

VII НОВА ХРАНА
Члан 29.
(1) Нова храна подразумијева сљедеће категорије хране:
а) храна и састојци хране са новом или намјерно измијењеном примарном
молекуларном структуром,
б) храна и састојци хране који се састоје од микроорганизама, гљива и алги или су
изоловани из њих,
в) храна или састојци хране који се састоје од биљака и животиња, минералних и
синтетичких материја или су изоловани из њих, осим хране и састојака хране
добијених традиционалним начином размножавања или за које је познато да се
сигурно могу конзумирати и

г) храна и састојци хране добијени новим технолошким поступком, а која изазива
знатне промјене у саставу и структури хране или састојака хране, што утиче на
прехрамбену вриједност хране, метаболизам или ниво неприхватљивих супстанци за
прехрану људи.
(2) Нова храна из става 1. овог члана не смије да:
а) представља опасност за здравље потрошача,
б) ствара заблуду о њеним битним карактеристикама у погледу поријекла код крајњег
потрошача,
в) се у прехрамбеном смислу разликује од хране или састојака хране која би по својој
намјени требало да је замијени и
г) укључује прехрамбене адитиве, који нису одобрени за употребу у храни и храни за
животиње, у складу са посебним прописима.
(3) Министар, уз прибављено мишљење министра здравља доноси правилник којим
прописује услове за производњу и стављање у промет нове хране.
Члан 30.
(1) За прво стављање нове хране у промет у Републици субјекат у пословању са
храном мора посједовати одобрење у складу са одредбама овог закона, односно посебних
прописа.
(2) Одобрење из става 1. овог члана за нову храну издаје Министарство у складу са
прописом из члана 29. став 3. овог закона.
(3) Министарство води евиденцију изданих одобрења за стављање у промет нове
хране.
(4) О изданим одобрењима из става 1. овог члана води се посебан Регистар нове
хране, чији садржај и начин вођења прописује министар.
(5) Приликом стављања у промет нове хране, укључујући и неупаковану количину
хране, субјекат у пословању новом храном обавезан је да субјекту који прима нову храну
достави потребне податке који садрже категорију нове хране и о јединственој
идентификационој ознаци одређеној међународним стандардом.
(6) Нова храна која се ставља у промет мора поред основних захтјева за декларацију и
означавање да садржи и податке о тим својствима из члана 54. овог закона.
Члан 31.
(1) Ако постоје научне претпоставке у погледу штетног дјеловања нове хране на
здравље људи Министарство ће уз прибављено мишљење Министарства здравља, забранити
њено стављање у промет ради спречавања могућих посљедица на здравље људи.
(2) Нова храна за коју се докаже да не задовољава захтјеве здравствене исправности
прописане овим законом, мора се нешкодљиво уклонити у складу са овим законом.

VIII ХРАНА СА ОЗНАКОМ ТРАДИЦИОНАЛНОГ УГЛЕДА, ПОРИЈЕКЛА И
ГЕОГРАФСКОГ ПОРИЈЕКЛА
Члан 32.
(1) Храна може бити означена знаком „традиционални углед“, ако је у производњи
кориштена традиционална сировина или има традиционални састав, а произведена је или
прерађена на традиционални начин, а разликује се по карактеристичним својствима у односу
на исту или сличну храну из исте категорије.
(2) Права на додјелу знака „традиционални углед“ имају произвођачи и прерађивачи
као и удружења прерађивача и произвођача, независно од правног статуса или састава
удружења, који производе и прерађују такву храну.

(3) Подносиоци захтјева за додјелу ознаке „традиционални углед“ обавезни су да
приложе произвођачку спецификацију за производену храну.
(4) Министар доноси правилник којим прописује услове и поступке за признавање
посебних својстава хране, одобрава произвођачку спецификацију и именује комисије за
додјелу ознаке „традиционални углед“.
Члан 33.
(1) Храна може да носи име традиционалног назива, поријекла и географског
поријекла, ако испуњава услове у складу са посебним прописима.
(2) Храна која носи ознаку традиционалног назива, имена и поријекла и географског
поријекла, поред општих захтјева за декларисање и означавање из члана 32. овог закона мора
да садржи додатне податке из члана 54. овог закона.
(3) Одредба члана 32. став 1. овог закона не односи се на вина, ароматизована пића,
напитке и алкохолна пића.
Члан 34.
(1) Министарство води регистар прехрамбених производа са ознаком „традиционални
углед“.
(2) Начин и садржај вођења регистра прописује министар.
(3) Министарство ће брисати производ из регистра када се установи да производ не
задовољава прописане услове.

IX ОВЛАШЋЕНЕ ИСПИТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ И
РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
Члан 35.
(1) Лабораторијска испитивања у области безбједности хране врше лабораторије
акредитоване у складу са прописима о акредитацији и овлашћене од Министарства, уз
прибављено мишљење Министарства здравља, у складу са посебним прописима.
(2) Лабораторијске анализе узорака из члана 58. овог закона, узетих ради службене
контроле хране, спроводе лабораторије овлаштене од Министарства.
(3) Надлежни инспектор узима и означава узорке на прописан начин тако да је
обезбијеђена цјеловитост и подобност узорака за предвиђена лабораторијска испитивања и
доставља узорке овлашћеној испитној лабораторији.
(4) Средства за лабораторијска испитивања безбједности хране из ст. 1. и 2. овог
члана обезбјеђују се из буџета Републике и буџета јединица локалне самоуправе.
(5) Министарство саставља листу испитних лабораторија у којој су означене врста
лабораторија и врста анализа за које су исте овлаштене.
(6) Листа из става 5. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике
Српске”.
Члан 36.
(1) Овлашћене испитне лабораторије из члана 35. овог закона обављају сљедеће
дјелатности:
а) основне дјелатности и
б) специјализоване дјелатности.
(2) Испитне лабораторије овлаштене за обављање основних дјелатности морају
испуњавати услове утврђене прописима о храни и другим посебним прописима.

(3) Министар може прописати и посебне услове које морају задовољавати испитне
лабораторије из става 1. овог члана.
(4) Министар, уз прибављена мишљења Министарства здравља и Републичког завода
за стандардизацију и метрологију доноси правилник којим прописује поступак утврђивања
испуњености услова за рад испитних лабораторија из става 1. овог члана.
(5) Акредитација и овлашћивање испитних лабораторија односи се на поједине
анализе, више анализа, као и врсту хране и различите врсте хране.
Члан 37.
(1) Министар, уз прибављено мишљење Министарства здравља, овлашћује једну
лабораторију као референтну за одређену врсту испитивања.
(2) Једна лабораторија може бити референтна за више врста испитивања.
(3) Референтне лабораторије морају испуњавати услове утврђене одговарајућим
прописима и бити акредитоване.
(4) Референтне лабораторије из става 1. овог члана:
а) пружају подршку и координирају активности лабораторија у вези са методама
анализа које обављају,
б) организују упоредна испитивања стандардизованих узорака ради уједначавања
поступања и праћења стручности овлаштених лабораторија у складу са међународним
стандардима,
в) сарађују са референтним лабораторијама других држава за испитивање за које је
овлаштена,
г) обављају испитивање службеног узорка ради провјере налаза овлаштене
лабораторије (суперанализа),
д) старају се о успостављању јединствених критеријума, метода и стандарда за рад
овлаштених лабораторија и
ђ) обезбјеђују стручну и техничку помоћ надлежним органима за прим јену
предвиђених планова контроле.
(5) Министарство саставља листу референтних лабораторија у којој су означене врсте
анализа за које су овлаштене.
(6) Листа из става 5. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике
Српске”.

X СИСТЕМ БРЗОГ ОБАВЈЕШТАВАЊА И УЗБУЊИВАЊА, ХИТНЕ МЈЕРЕ
И УПРАВЉАЊЕ КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 38 .
(1) На основу овог закона успоставља се систем брзог обавјештавања и узбуњивања о
директном или индиректном ризику по здравље чији је узрок храна.
(2) Системом брзог обавјештавања и узбуњивања управља Министарство, односно
Министарство здравља, референтне и овлаштене лабораторије.
(3) Министарство, у сарадњи са Министарством здравља, координира, руководи и
успоставља систем брзог обавјештавања и узорковања за безбједност хране.
(4) У размјени података са надлежним институцијама у Републици и надлежним
институцијама у иностранству успоставља се информациони систем, а министар именује
лице за контакт.
Члан 39.
(1) У систему брзог обавјештавања и узбуњивања имају право учешћа и друге
заинтересоване земље и међународне организације на основу важећих споразума.

(2) Извјештаји и подаци брзог обавјештавања и узбуњивања који се односе на ризик
по здравље и чији је узрок храна морају бити по начелу транспарентности доступни јавности.
Члан 40.
(1) Када Министарство, односно Министарство здравља утврди да је храна озбиљан
ризик по здравље људи, здравље животиња или животну средину, као и да се тај ризик не
може на одговарајући начин уклонити, министар, односно министар здравља може наредити
једну или више хитних мјера.
(2) Сви учесници у смислу брзог обавјештавања и узбуњивања у оквиру своје
надлежности обавезни су да обавијесте Министарство, односно Министарство здравља о
појави ризика из става 1. овог члана.
(3) Без обзира на поријекло хране, ради реализације задатака из става 1. овог члана,
министар предузима сљедеће мјере:
а) иницира привремену забрану стављања у промет или употребе хране,
б) одређје посебне услове за предметну храну и
в) одређује мјере безбједног уклањања хране.
Члан 41.
(1) Када постоје директни или индиректни ризици по здравље људи, здравље
животиња, а узрочници су храна или храна за животиње, чије наступање није могуће
предвидјети, спровести или уклонити до нивоа прописаних мјера, прим јењују се мјере
утврђене Планом управљања кризним ситуацијама из области безбједности хране.
(2) План из става 1. овог члана усваја Влада на приједлог Министарства који
припрема у сарадњи са Министарством здравља.
(3) План управљања кризним ситуацијама у области безбједности хране садржи:
а) сваку врсту ризика који потичу и могу директно или индиректно бити опасни за
људско здравље,
б) процедуре предвиђене за управљање кризним ситуацијама укључујући прописану
транспарентност и информисаност и
в) мјере које се обавезно морају спроводити у случају када другим мјерама
прописаним овим законом није могуће управљати кризним ситуацијама.
(4) Планом из става 1. овог члана утврђују се практични поступци потребни за
управљање кризом, укључујући организацију кризне јединице у надлежним органима,
кадровску попуну, стратегију комуникације између Министарства, Министарства здравља и
свих надлежних републичких органа, укључујући све субјекте у пословању храном, као и
потрошаче.

XI ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ
Члан 42.
(1) Није дозвољено стављати у промет здравствено неисправну храну за животиње.
(2) Храна за животиње сматра се здравствено неисправном за употребу ако штетно
дјелује на здравље животиња које производе храну или се употребљавају за производњу
хране, као и храна добијена од тих животиња која је здравствено неисправна за људску
употребу.
(3) Када храна за животиње не задовољава прописе здравствене исправности у једној
производној серији или једној пошиљци, сматра се да је сва храна те серије или пошиљке
неисправна, изузев ако лабораторијска анализа докаже супротно.

Члан 43.
(1) Када постоје разлози за сумњу да је храна за животиње здравствено неисправна,
Министарство иницира предузимање мјера ограничења стављања хране у промет или њено
повлачење из промета.
(2) Министар доноси правилник којим прописује:
а) захтјеве који се односе за здравствену исправност хране за животиње,
б) начин поступања и хигијенске услове у пословању храном за животиње,
в) увођење система самоконтроле, њихову примјену од субјеката у пословању храном
за животиње ради здравствене исправности хране за животиње коју стављају у
промет,
г) услове у погледу стручности, просторија и опреме, лабораторија за обављање
анализа и суперанализа хране за животиње,
д) забрану и ограничења употребе одређених сировина у производњи хране за
животиње које потичу из специфичних извора било по врсти животиња, м јесту
поријекла, својој природи, накнадној преради или доради као и другим
специфичностима и
ђ) друге услове у вези са храном за животиње за које се утврди да су обавезни да би се
обезбиједило да храна за животиње задовољава прописе о здравственој исправности.
Члан 44.
На упис у регистар објеката у којима се производи и складишти храна за животиње,
примјењују се прописи из области ветеринарства.
Члан 45.
Обавезе и одговорности субјеката у пословању храном за животиње односе се на:
а) хигијену, здравствену исправност и квалитет хране за животиње,
б) поступање са храном за животиње ако не испуњава прописане захтјеве
безбједности хране,
в) увођење система добре произвођачке праксе у објектима који се баве производњом
и прометом хране за животиње и
г) увођење система који омогућава сљедивост хране за животиње.
Члан 46.
Лабораторијске анализе узорака узетих ради контроле хране за животиње спроводе
лабораторије прописане овим законом.
Члан 47.
За узорке узете ради контроле здравствене исправности и квалитета хране за
животиње у потпуности се прим јењују одредбе члана 58. овог закона.
Члан 48.
Декларисање хране за животиње мора задовољити опште захтјеве из члана 49. овог
закона и прописе које доноси министар.

XII ДЕКЛАРИСАЊЕ ИЛИ ОЗНАЧАВАЊЕ И
РЕКЛАМИРАЊЕ ХРАНЕ
Члан 49.
(1) Храна која се ставља у промет у Републици мора имати декларацију.
(2) Декларација подразумијева да производи које субјекат у пословању храном ставља
у промет у оригиналном паковању морају на омоту, етикети или затварачу имати трговачку
ознаку, заштитни знак, назив марке, симбол који се односи на храну, писане ознаке и
документацију која прати или се односи на ту храну.
(3) Декларација мора бити означена на једном од службених језика и писама који су у
употреби у Републици и мора бити лако уочљива, јасна и читка.
(4) Декларација обавезно мора садржавати сљедеће податке:
а) назив производа и његово трговачко име, ако га производ има,
б) назив (име) и пуну адресу произвођача или оног ко храну пакује,
в) рок трајања,
г) нето количину (маса или запремина) производа,
д) услове чувања хране и упутство за употребу гдје је то потребно,
ђ) листу састојака хране,
е) за модификована својства производа, саставне дијелове и додатке, као и поступак
којим је то остварено, уколико храна има таква својства и
ж) за увозне производе поред назива произвођача, име и адресу увозника и земља
поријекла хране.
(5) За храну која није у оригиналном паковању, а пакује се приликом продаје у
присуству крајњег потрошача или без њега, прим јењују се одредбе прописане овим законом.
(6) За декларисање неупаковане хране одговоран је субјекат у пословању са храном
који храну ставља у промет.
Члан 50.
Храна се сматра неприкладном за промет ако не испуњава услове прописане чланом
49. овог закона.
Члан 51.
(1) Подаци на декларацији и начин означавања хране морају бити такви да не доводе
потрошача у заблуду у погледу произвођача, карактеристике квалитета хране, састава,
количине, трајности, поријекла и начина производње.
(2) Подаци из става 1. овог члана не могу бити такви да храни приписују својства и
карактеристике који јој не припадају.
(3) Декларисањем или означавањем и рекламирањем хране забрањено је храни
приписивати љековита својства или се позивати на таква својства ако се тиме потрошач
доводи у заблуду.
Члан 52.
Министар, уз прибављено мишљење Министарства здравља, доноси правилник којим
прописује садржај, начин декларисања или означавања, презентације и рекламирања хране.
Члан 53.
(1) Забрањено је рекламирање алкохолних пића путем штампе, средстава јавног
информисања на јавним мјестима, средствима јавног промета, путем књига, часописа,
наљепница, календара, плаката, одјевних предмета, спортских манифестација.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, дозвољено је рекламирање вина, пива и воћних
вина у складу са посебним прописима.
(3) Одредбе става 1. овог члана не односе се на научне часописе и стручне књиге у
којима се објављују информације о својствима алкохолних пића, ако су те информације такве
природе да их користе искључиво произвођачи и продавци тих производа.
(4) Одредбе става 1. овог закона не односе се на информисање потрошача о
својствима алкохолних пића у објектима у којима се та пића производе или продају.
Члан 54.
(1) Нова храна стављена у промет у Републици, поред основних података из члана 30.
овог закона, мора на декларацији садржавати додатне посебне податаке, да би потрошачи
били обавијештени о свим обиљежјима и својствима хране по којима нова храна или њен
састојак више не одговара храни или састојку хране, коју би по својој намјени требало да
замијени.
(2) Декларација мора садржавати податке о измијењеним обиљежјима или својствима
као и методу по којем је то својство добијено.
(3) Детаљне услове који се односе на декларисање и означавање нове хране
прописаће министар, уз прибављено мишљење Министарства здравља.

XIII КОНТРОЛА И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 55.
(1) Контрола здравствене исправности и хигијене хране подразумијева сљедеће
активности:
а) инспекцијску контролу,
б) узорковање и анализу,
в) преглед декларације, документације и других службених евиденција и
г) преглед спровођења и ефикасност система самоконтроле објеката на основу
провјере, евиденција и документације наведене у члану 28. овог закона.
(2) Контрола хране спроводи се ради провјере поштовања прописа о храни.
Члан 56.
(1) Инспекцијску контролу здравствене исправности и хигијене хране спроводе
Републичка управа за инспекцијске послове и инспекције у саставу јединица локалне
самоуправе у оквиру својих надлежности.
(2) Инспекцијски органи из става 1. овог члана спроводе контролу на основу овог
закона као и посебних прописа који уређују ову област.
(3) Надзором над храном животињског поријекла у примарној производњи врши
ветеринарска инспекција, а надзор над храном биљног поријекла врши пољопривредна
инспекција.
(4) Надзор над храном у осталим фазама производње и промета врши здравственосанитарна инспекција, а надзор над храном животињског поријекла и ветеринарска
инспекција.
(5) У вршењу надзора над производњом и прометом хране животињског поријекла
здравствено-санитарна инспекција контролише:
а) трговину на мало месом (осим у месницама) и производима од меса,
б) кориштење меса и производа од меса за припрему и услуживање јела у
угоститељским и другим објектима,
в) производњу и промет других производа који садрже месо и производе од меса,
г) трговину на мало рибом и производима од рибе, ракова и шкољки, и сродним
производима, осим у рибарницама и на тржницама,

д) кориштење рибе, ракова и шкољкаша и производа од рибе, ракова и шкољкаша и
сродних производа за припрему и услуживање јела у угоститељским и другим
објектима,
ђ) трговину на мало производима од млијека, осим на тржницама и пијацама,
е) кориштење млијека и производа од млијека за припрему и услуживање јела у
угоститељским и другим објектима,
ж) производњу и промет других производа који садрже млијеко и производе од
млијека,
з) трговину на мало јајима и производима од јаја, осим на пијацама,
и) кориштење јаја и производа од јаја за припрему и услуживање јела у
угоститељским и другим објектима,
ј) производњу и промет других производа који садрже јаја и производе од јаја,
к) трговину на мало медом и производима од меда, осим на тржницама и пијацама и
л) производњу и промет других производа који садже мед и производе од меда.
(6) У вршењу надзор над производњом и прометом хране животињског поријекла
ветеринарска инспекција контролише:
а) клаонице,
б) објекте за производњу производа од меса,
в) трговину на велико месом и производима од меса,
г) трговину на мало месом у специјализованим продавницама меса (меснице и сл.) и
на пијацама и тржницама,
д) производњу рибе, ракова и шкољкаша и производа од рибе, ракова и шкољкаша и
сродних производа (пужеви, жабе),
ђ) трговином на велико рибом, раковима и шкољкашима и производима од рибе,
ракова и шкољкаша и сродних производа,
е) трговину на мало рибом, раковима и шкољкашима у специјализованим
продавницама (рибарницама) и на тржницама и пијацама,
ж) производњу млијека (укључујући и сакупљање и транспорт млијека до објеката за
производњу производа од млијека),
з) производњу производа за млијеко (мљекаре и други објекти),
и) трговину на велико производа од млијека,
ј) трговину на мало млијеком и производима од млијека на тржницама и пијацама,
к) производњу јаја и производа од јаја,
л) трговину на велико јајима и производима од јаја,
љ) трговину на мало јајима на пијацама и тржницама,
м) производњу меда и производа од меда,
н) трговину на велико медом и производима од меда и
њ) трговину на мало медом и производима од меда на тржницама и пијацама.
Члан 57.
(1) Инспекцијска контрола здравствене исправности и хигијене хране спроводи се:
а) у складу са обавезама одређеним за процјену ризика када постоји сумња о
неиспуњености прописаних захтјева,
б) инспекцијске контроле се обављају без најаве и по претходној извршеној најави,
в) инспекцијски преглед обухвата све фазе прераде, производње и дистрибуције,
г) инспекцијска контрола врши се у оквиру предвиђених мјера овог закона и на
основу других прописа, који нису у супротности са овим законом и
д) инспекцијска контрола врши се када постоји сумња о неиспуњености прописаних
захтјева.
(2) Инспекцијској контроли која се спроводи ради контроле здравствене исправности
и хигијене хране подлијежу:
а) локација објекта, укључујући њихово окружење, хигијена производних објеката,
транспортних средстава којим се обавља промет хране, еколошки утицај, а посебно
испуњеност услова из чл. 22, 26. и 30. овог закона,

б) запослени у прегледу здравственог и хигијенског стања као и предмети који су у
контакту са храном.
в) технолошка опрема, сировине, полупроизводи, готови производи који се користе за
припремање и производњу хране,
г) средства за одржавање чистоће и поступци коришћења и
д) технолошки поступци и нормативни акти који се примјењују у програму и
производњи хране.
Члан 58.
(1) У сврху контроле здравствене исправности и квалитета хране за потребе
лабораторијских испитивања могу се узети узорци хране (сировина, полупроизвода и готових
производа, технолошких додатака и свих других материја које се користе у припреми и
производњи хране) као и предмета који долазе у непосредан контакт са храном (узорци,
брисеви, амбалаже, прибора, апарата и друго) и средстава за чишћење и одржавање хигијене
која се користе у пословању са храном.
(2) Субјекти у пословању са храном обавезни су да за потребе контроле ставе
бесплатно на располагање потребну количину хране, предмета и средстава из става 1. овог
члана.
(3) Субјекту у пословању са храном чији су производи из става 1. овог члана предмет
узимања узорака и анализе, мора се омогућити право на додатно стручно мишљење, без
довођења у питање обавезе надлежног органа да предузме одговарајуће мјере у случају
изненадне опасности.
(4) Субјекту у пословању са храном мора се омогућити довољан број узорака за
додатно стручно мишљење, осим када је то немогуће у случају лако кварљиве хране или врло
мале количине расположивих материја.
(5) Резултат анализе узорка може се оспорити захтјевом да се изврши суперанализа
узорака узетих у исто вријеме на исти начин и испитаних истом методом и у складу са истим
законским прописима.
(6) Захтјев из става 5. овог члана подноси се у року од три дана од дана саопштења
резултата анализе.
(7) Ако резултат суперанализе није у складу са резултатом анализе, мјеродаван је
резултат суперанализе узорка.
(8) Трошкови лабораторијских испитивања здравствене исправности и квалитета
хране произведене у Републици у сврху контроле, обезбјеђују се из буџета Републике, а за
храну која не задовољава прописане захтјеве на основу овог закона или на декларацији
наведеним подацима, трошкове сноси субјекат у пословању са храном који храну производи
или је ставља у промет.
(9) У случају основане сумње да храна није здравствено исправна или да је
неодговарајућег квалитета, инспекцијски органи из члана 56. став 1. дужни су да предузму
мјере ограничења или забране и повлачења такве хране из промета у складу са овим законом
и другим прописима

XIV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
(1) Новчаном казном од 10.000 до 30.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:
a) ставља у промет нову храну супротно члану 30. став 1. овог закона,
б) декларише или означава храну за животиње супротно члану 48. овог закона и
в) декларише или означава нову храну супротно члану 54. ст. 1. и 2. овог закона.
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.000 до 6.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
6.000 до 18.000 КМ

(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
1.000 до 3.000 КМ.
Члан 60.
(1) Новчаном казном од 6.000 до 18.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:
а) ставља у промет храну супротно члану 17. став 2. овог закона,
б) обавља дјелатности супротно члану 22. став 1. овог закона и
в) обавља радње супротно члану 39. овог закона.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
4.000 до 12.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном од 600 до
1.800 КМ.
Члан 61.
(1) Новчаном казном од 4.000 КМ до 12.000 КМ казниће се за прекршај правно лице,
ако:
а) обавља радње супротно члану 24. став 2. овог закона,
б) обавља радње супротно члану 25. овог закона,
в) стави ознаку географског поријекла и изврсности супротно члану 33. ст. 1. и 2. овог
закона и
г) обавља радње супротно члану 49. овог закона.
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу од
600 до 1.800 КМ.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник казном од 3.000 до
9.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном од 400 до
1.200 КМ.
Члан 62.
(1) Новчаном казном од 500 до 1.500 КМ казниће се за прекршај правно лице ако
бавља радње супротно члану 26. овог закона,
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 200 до 600 КМ.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
300 до 900 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 50
до 150 КМ.

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 63.
(1) Министар ће у року од годину дана од ступања на снагу овог закона донијети
сљедеће подзаконске акте:
а) Правилник о условима и поступак утврђивања квалитета хране (члан 20. став 2),
б) Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра (члан 23. став 3),
в) Правилник о садржају и спровођењу општих и специфичних услова хигијене хране
(члан 26. став 2),

г) Правилник о условима за спровођење система самоконтроле и провјеру
усклађености система анализе стандарда у објектима (члан 28. став 6),
д) Правилник о новој храни (члан 29. став 3, члан 30. став 4, члан 54. став 3),
ђ) Правилник о традиционалном и географском поријеклу хране (члан 32. став 4),
е) Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних
лабораторија (члан 36. став 4),
ж) Правилник о храни за животиње (члан 43. став 2) и
з) Правилник о декларисању хране (члан 52).
(2) Одобрење за стављање у промет нове хране из члана 29. овог закона неће се
издавати до доношења прописа из става 1. тачка а) овог члана.
(3) До доношења прописа из става 1. овог члана, примјењиваће се прописи који су
били на снази у вријеме доношења овог закона.
Члан 64.
(1) Правно лице и предузетник који се бави производњом и прометом хране и хране за
животиње, обавезно је да усклади своје пословање са одредбама овог закона најкасније у
року од годину дана од ступања на снагу овог закона.
(2) Изузетно, од става 1. овог члана физичко лице које се бави производњом,
прометом хране и хране за животиње дужно је да своје пословање усклади са одредбама овог
закона најкасније у року од двије године од ступања на снагу овог закона.
(3) Субјекати из члана 24. овог закона дужни су да у року од шест мјесеци од
доношења овог закона поднесу пријаву за упис у Централни регистар.
Члан 65.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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