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и 54/11), у члану 4. став (6) ријечи: "осим ароматизованих 
освјежавајућих безалкохолних пића и сода-воде" бришу се. 

У ставу (7) ријечи: "укупној количини суве материје у 
процентима (%)," бришу се. 

Члан 2. 
У члану 20. став (1) тачка а) мијења се и гласи: 
"а) "Не препоручује се дјеци, трудницама и дојиљама 

нити се смије конзумирати с алкохолом".". 

Члан 3. 
У члану 23. став (1) тачка ц) проценат "45%" замјењује 

се процентом "40%". 

Члан 4. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 115/14 
8. јула 2014. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Вјекослав Беванда, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 72. Zakona o hrani 
("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću 
ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za 
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim 
organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 104. 
sjednici, održanoj 8. jula 2014. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OSVJEŽAVAJUĆIM 

BEZALKOHOLNIM PIĆIMA I SLIČNIM 
PROIZVODIMA 

Član 1. 
U Pravilniku o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i 

sličnim proizvodima ("Službeni glasnik BiH", br. 85/08 i 54/11), 
u članu 4. stav (6) riječi: "osim aromatiziranih osvježavajućih 
bezalkoholnih pića i soda-vode" brišu se. 

U stavu (7) riječi: "ukupnoj količini suhe materije u 
postocima (%)," brišu se. 

Član 2. 
U članu 20. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi: 
"a) "Ne preporučuje se djeci, trudnicama i dojiljama niti se 

smije konzumirati s alkoholom"." 

Član 3. 
U članu 23. stav (1) tačka c) postotak "45%" zamjenjuje se 

postotkom "40%". 

Član 4. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 115/14 
8. jula 2014. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Vjekoslav Bevanda, s. r.
 

 
Na temelju članka 17. stavak 2. i članka 72. Zakona o hrani 

("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i članka 17. Zakona o 
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za 
sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u suradnji s nadležnim 
tijelima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na 104. 
sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OSVJEŽAVAJUĆIM 

BEZALKOHOLNIM PIĆIMA I SLIČNIM 
PROIZVODIMA 

Članak 1. 
U Pravilniku o osvježavajućim bezalkoholnim pićima i 

sličnim proizvodima ("Službeni glasnik BiH", br. 85/08 i 54/11), 
u članku 4. stavak (6) riječi: "osim aromatiziranih osvježavajućih 
bezalkoholnih pića i soda-vode" brišu se. 

U stavku (7) riječi: "ukupnoj količini suhe tvari u 
postotcima (%)," brišu se. 

Članak 2. 
U članku 20. stavak (1) točka a) mijenja se i glasi: 
"a) "Ne preporuča se djeci, trudnicama i dojiljama niti se 

smije konzumirati s alkoholom".". 

Članak 3. 
U članku 23. stavak (1) točka c) postotak "45%" zamjenjuje 

se postotkom "40%". 

Članak 4. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave 

u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 115/14 
8. srpnja 2014. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Vjekoslav Bevanda, v. r.
 

1011 
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 104. сједници одржаној 
8. јула 2014. године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДИМА ЗА 

СТАВЉАЊЕ ЈАЈА НА ТРЖИШТЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о стандардима за стављање јаја на 

тржиште ("Службени гласник БиХ", број 25/10), у члану 2. 
став (1) тач. п) и т) мијењају се и гласе: 

"п) производно мјесто је објекат за држање кокоши 
носиља регистровано у складу с Правилником о 
условима које морају задовољавати фарме и 
условима за заштиту животиња на фармама 
("Службени гласник БиХ" бр. 46/10 и 12/13), 

т) ознака произвођача је разликовни број мјеста 
производње у складу са чланом 59. Правилника о 
условима које морају задовољавати фарме и 
условима за заштиту животиња на фармама." 

Члан 2. 
У члану 7. став (5) мијења се и гласи: 

"(5) Надлежни орган додијелиће центру за паковање ознаку 
центра за паковање са почетном ознаком БА за државу 
Босну и Херцеговину. Ознаку центра за паковање 
додјељује надлежни орган приликом одобравања 
објекта у складу са чланом 59. Правилника о условима 
које морају задовољавати фарме и условима за заштиту 
животиња на фармама." 

Члан 3. 
У члану 13. став (1) мијења се и гласи: 


