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(3) За радње из става 1. овог члана казниће се и трговац 
као предузетник новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

(4) Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи мје-
ра одузимања имовинске користи остварене извршењем 
прекршаја.

Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-791/20 Предсједник
16. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 41. став 2. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 121/12 и 46/17), а у вези са чл. 50. и 51. Закона 
о заштити становништва од заразних болести (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 90/17), на приједлог Ре-
публичког штаба за ванредне ситуације, Влада Републике 
Српске, на Првој ванредној сједници, одржаној 16.3.2020. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком проглашава се ванредна ситуација за те-

риторију Републике Српске због епидемиолошке ситуације 
у Републици Српској усљед корона вируса 2019-nСoV.

II
Доношењем ове одлуке снаге за заштиту и спасавање из 

члана 8. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуа-
цијама стављају се под команду Републичког штаба за ван-
редне ситуације, осим организационих јединица из тачке 
в) овог члана, које дјелују у координацији са Републичким 
штабом за ванредне ситуације.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-792/20 Предсједник
16. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став (1) тачка з) и члана 43. став (6) 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), члана 81. став (4) Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/08) и члана 53. став (1) Закона о државним службе-
ницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на Првој 
ванредној сједници, одржаној 16.3.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА - ГЛАВНОГ 

РЕПУБЛИЧКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНСПЕКТОРА У 
РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Десимиру Миљићу, доктору медицине, престаје ду-
жност помоћника директора - главног републичког здрав-
ственог инспектора у Републичкој управи за инспекцијске 
послове због смрти.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-794/20 Предсједник
16. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 15. став (1) тачка з) и члана 43. став 
(6) Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08), члана 81. став (4) Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/08) и члана 42. Закона о државним службени-
цима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), Влада Републике Српске, на Првој 
ванредној сједници, одржаној 16.3.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА 
ДИРЕКТОРА - ГЛАВНОГ РЕПУБЛИЧКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ 

ИНСПЕКТОРА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1. Пејо Ђурашиновић, дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије, поставља се за вршиоца дужности по-
моћника директора - главног републичког здравственог 
инспектора у Републичкој управи за инспекцијске послове 
до 90 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-795/20 Предсједник
16. марта 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

489 
На основу члана 34. став 2. т. 2), 3), 4) и 9) Закона о хра-

ни (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  доноси

ПРАВИЛНИК 
O ПРОИЗВОДИМА ОД ЖИТАРИЦА

Члан 1.
Овим правилником прописују се категоризација, квали-

тет и додатни захтјеви за означавање производа од житари-
ца који се стављају на тржиште Републике Српске.

Члан 2.
Према намјени, саставу, особинама и врсти технолош-

ког процеса производи од житарица разврставају се и ста-
вљају на тржиште под називом:

1) ољуштене житарице,
2) готови производи од житарица,
3) млински производи.

Члан 3.
(1) Ољуштене житарице су житарице добијене 

љуштењем или другом одговарајућом обрадом зрелих, 
здравих и добро очишћених зрна.

(2) Ољуштене житарице су:
1) ољуштена рижа и 
2) друге ољуштене житарице (јечам, пшеница, зоб, про-

со, сирак, спелта и хељда).
(3) Ољуштена рижа из става 2. тачка 1) овог члана озна-

чава се као рижа.
(4) Производи из става 2. тачка 2) овог члана стављају 

се на тржиште и под називом: “каше”, те садрже податак 
о врсти житарице од које производ потиче (нпр. просена 
каша, јечмена каша и слично).

Члан 4.
На тржиште није дозвољено стављати oљуштена жита 

за људску употребу која садрже:
1) живе складишне штеточине и инсекте у било којем 

развојном облику,
2) мртве инсекте или њихове дијелове,
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3) екскременте и длаке глодара.

Члан 5.
(1) Зависно од начина технолошке обраде, рижа се ра-

зврстава и ставља на тржиште под називом:
1) неољуштена рижа (смеђа рижа, cargo рижа, природна 

рижа, интегрална рижа) којој је одстрањена само споља-
шња љуска,

2) ољуштена или бијела рижа којој су одстрањени 
спољна љуска, цјелокупни спољашњи и унутрашњи слоје-
ви опне и цијела клица,

3) неољуштена парена (parboiled) рижа која је обрађена 
у врелој води или воденој пари и осушена врућим ваздухом, 
а потом љуштена уз одстрањивање само спољашње љуске,

4) ољуштена или бијела парена (parboiled) рижа која је 
обрађена у врелој води или воденој пари и осушена врућим 
ваздухом, а потом љуштена уз одстрањивање цијеле опне 
или клице.

(2) Према облику и величини зрна рижа се разврстава 
као:

1) рижа округлог зрна, са дужином зрна до 5,2 mm, а 
омјер између дужине и ширине је мањи од 2 mm,

2) рижа средњег зрна, са дужином зрна од 5,2 mm до 
6 mm, а омјер између дужине и ширине је мањи од 3 mm,

3) рижа дугог зрна, са дужином зрна већом од 6 mm, а 
омјер између дужине и ширине је 3 mm или више,

4) ломљена рижа, односно дијелови зрна код којих је 
дужина мања од ¾ дужине цијелог зрна.

Члан 6.
Ољуштена рижа, на основу степена љуштења, на тржи-

ште се ставља под називом:
1) дјелимично ољуштена, гдје су дјелимично одстрање-

не спољашња и унутрашња љуска и клица,
2) ољуштена, гдје је потпуно одстрањена спољашња 

љуска и већина унутрашње љуске и дио клице,
3) екстра ољуштена, гдје су потпуно одстрањене споља-

шња и унутрашња љуска, цијела клица и дио ендосперма.

Члан 7.
Слатка бијела или амилопектинска рижа (Oryza sativa 

L. glutinosa) је посебна врста риже која има зрна млијечно-
бијеле боје и у скробу садржи искључиво амилопектин, а 
кувана зрна ове риже су љепљива.

Члан 8.
(1) Рижа мора да испуњава сљедеће минималне услове 

квалитета: 
1) да приликом кувања зрна равномјерно набубре и 

задрже облик, не смију се раскувавати и слијепити, осим 
ломљене риже и слатке бијеле риже,

2) да укус и мирис куване риже одговара врсти и сорти 
и не смије садржавати друге мирисе и укусе,

3) може садржавати до 15% воде.
(2) Неољуштена рижа мора да задовољава сљедеће 

услове квалитета, и то да:
1) је свијетлосмеђе боје са дијеловима зеленкасте и цр-

венкасте боје,
2) је садржај зрна друге сорте риже истог квалитета у 

количини до 5%,
3) садржи до 0,11% примјеса, од тога неорганских до 

0,01% и органских до 0,1%,
4) садржи до 5% ломљених зрна,
5) садржи до 3% незрелих зрна са природним 

оштећењима.
(3) Ољуштена или бијела рижа мора да задовољава 

сљедеће услове квалитета, и то да:
1) је бијеле до жућкастобијеле или сивкасте боје,

2) садржај зрна друге сорте риже истог квалитета може 
бити до 5%,

3) садржи до 0,11% примјеса, од тога неорганских до 
0,01% и органских до 0,1%,

4) садржи до 0,1% неољуштених зрна риже или дијело-
ва рижине љуске,

5) садржи до 7% ломљених зрна,
6) садржи до 3% незрелих зрна са природним 

оштећењима,
7) садржи до 3% кредастих зрна,
8) садржи до 2% зрна са црвеном пругом,
9) садржи до 0,5% зрна са тамним пругама,
10) да садржи до 2% оштећених зрна.
(4) Неољуштена парена (parboiled) рижа мора да задо-

вољава сљедеће услове квалитета, и то да:
1) буде равномјерне тамножуте боје ћилибара, без 

видљивих зрна свјетлије или тамније боје,
2) је количина зрна друге сорте риже истог квалитета 

до 5%,
3) садржи до 0,11% примјеса, од тога 0,01% неорган-

ских и органских до 0,1%,
4) садржи до 3% ломљених зрна,
5) садржи до 3% незрелих зрна са природним 

оштећењима.
(5) Ољуштена или бијела парена (parboiled) рижа мора 

да задовољава сљедеће услове квалитета, и то да:
1) је равномјерне жуте до тамножуте боје ћилибара, без 

видљивих зрна свјетлије или тамније боје,
2) је количина зрна друге сорте риже истог квалитета 

до 5%,
3) садржи до 0,11% примјеса, од тога неорганских до 

0,01% и органских до 0,1%,
4) садржи до 0,1% неољуштених зрна риже или дијело-

ва рижине љуске,
5) садржи до 7% ломљених зрна,
6) садржи до 3% незрелих зрна са природним 

оштећењима,
7) садржи до 0,2% пожутјелих зрна,
8) садржи до 0,1% недозрелих зрна,
9) садржи до 3% зрна са црвеном пругом,
10) садржи до 1% топлотом оштећених зрна.

Члан 9.
(1) Друге ољуштене житарице задовољавају сљедеће 

услове квалитета, и то да:
1) боја, мирис и укус одговарају врсти житарице,
2) не садрже примјесе страног поријекла, зрна других 

житарица и оштећена зрна, осим ако овим правилником 
није другачије прописано,

3) не садрже нечистоће животињског поријекла,
4) количина воде није већа од 14,5%, осим ако овим пра-

вилником није другачије прописано,
5) садрже до 0,25% неољуштених зрна, до 0,25% нечи-

стоћа и зрна других житарица, од чега 0,15% љуске, пљеве 
и пљевице, те до 0,10% зрна других житарица, осим ако 
овим правилником није другачије прописано,

6) садрже највише до 10% ломљених зрна, осим ољуште-
ног јечма који може имати највише до 5% ломљених зрна.

(2) Под ломљеним зрнима из става 1. тачка 6. овог чла-
на сматрају се зрна која су мања од 2/3 цијелог зрна.

Члан 10.
(1) Готови производи од житарица разврставају се и 

стављају на тржиште под називом: 
1) инстант ољуштене житарице (житне каше),
2) инстант млински производи,
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3) житне пахуљице,
4) мусли производи,
5) екструдирани и експандирани производи.
(2) Инстант ољуштене житарице (житне каше) произво-

де се по посебном поступку, скраћујући тиме вријеме при-
преме за непосредну потрошњу и задовољавају услове ква-
литета ољуштених житарица из члана 8. овог правилника.

(3) Инстант млински производи добијени су посебним 
поступцима топлотне и механичке обраде, промијењених 
физичких особина, што скраћује вријеме припреме ових 
производа за непосредну потрошњу, те се користе у даљој 
производњи и задовољавају услове квалитета млинских 
производа из члана 12. овог правилника.

(4) Житне пахуљице производе се од ољуштених или 
неољуштених житарица посебним поступцима топлотне и 
механичке обраде.

(5) Житне пахуљице могу садржавати до 14% воде, 
осим пахуљица од проса у којима је дозвољено до 14,5% 
воде. 

(6) Зобене пахуљице садрже највише 0,15% зобених 
љуски.

(7) Мусли производи су мјешавине пахуљица од жита, 
сувог воћа и других сировина.

(8) Екструдирани и експандирани производи добијени 
су поступком екструдирања или експандирања житарица и 
додатих сировина.

Члан 11.
(1) Млински производи добијају се из очишћених и 

припремљених житарица поступцима уситњавања и развр-
ставања производа мљевења.

(2) С обзиром на технолошки поступак, млински про-
изводи су:

1) прекрупа,
2) гриз,
3) брашно,
4) прекрупа и брашно из цијелог зрна,
5) клица,
6) мекиње за људску исхрану.
(3) Млински производи стављају се на тржиште као 

упаковани производи и у расутом стању (ринфузи).
(4) Ако се млински производи стављају на тржиште у 

расутом стању, подаци из декларације наводе се на продај-
ном мјесту.

Члан 12.
Млински производи задовољaвају сљедеће услове ква-

литета:
1) не садрже ни живе ни мртве складишне штеточине у 

било којем развојном облику,
2) не садрже нечистоће животињског поријекла, 
3) смију садржавати до 0,5% нечистоћа биљног по-

ријекла,
4) смију садржавати до 0,05% пијеска, уз изузетак хељ-

диног брашна које може садржавати до 0,2% пијеска,
5) да је количина воде до 15%,
6) да боја, мирис и укус одговарају врсти житарице.

Члан 13.
(1) Млински производи чувају се у чистим, сувим и 

прозрачним просторијама или посебним објектима (сило-
сима за брашно).

(2) У просторијама гдје се чувају млински производи 
није дозвољено складиштити робу која би утицала на њи-
хову безбједност и квалитет. 

Члан 14.
(1) Тип млинских производа од пшенице и ражи одре-

ђује се према садржају минералних материја (пепела).

(2) На декларацији се уз назив брашна обавезно наводи 
и тип брашна.

Члан 15.
(1) Млински производи од пшенице произведени мље-

вењем обичне пшенице (Triticum aestivum L.) или тврде 
пшенице (Triticum durum Desf.) су: пшенично брашно ра-
зних типова, гриз, прекрупа, производи из цијелог зрна, 
клице и мекиње.

(2) Пшенична брашна и гриз производе се мљевењем 
ендосперма пшенице након издвајања љуске и клице и на 
тржишту се налазе у различитим типовима и гранулација-
ма.

(3) Пшенични гриз је производ добијен мљевењем 
хљебне пшенице, при чему у најмање 80% укупне масе ве-
личина честица требa да буде преко 0,2 mm.

(4) Пшенична прекрупа је производ добијен уситња-
вањем пшенице којој је издвојена клица.

(5) Пшенични производи из цијелог зрна садрже све 
дијелове очишћеног и самљевеног зрна, а то су:

1) брашна из цијелог зрна (интегрално брашно),
2) прекрупа из цијелог зрна (интегрална прекрупа).
(6) Пшенична клица намијењена исхрани људи издваја 

се при мљевењу пшенице.
(7) Пшеничне мекиње намијењене исхрани људи су 

производ који садржи углавном омотач пшеничног зрна.

Члан 16.
Пшенично брашно и гриз разврставају се и стављају на 

тржиште под називом:
1) гриз (тип 400), 
2) бијело брашно (тип 400, тип 500 и тип 550),
3) полубијело брашно (тип 700, тип 710 и тип 850),
4) црно брашно (тип 1100 и тип 1600),
5) прекрупа,
6) интегрално брашно (из цијелог зрна),
7) интегрална прекрупа (из цијелог зрна),
8) брашно из дурум пшенице,
9) гриз из дурум пшенице.

Члан 17.
Млински производи од пшенице задовољавају сљедеће 

захтјеве квалитета:
1) количина пепела, рачунато на суву материју, износи:
1. до 0,45% за гриз и бијело брашно тип 400,
2. од 0,46% до 0,55% за бијело брашно тип 500,
3. од 0,50% до 0,60% за бијело брашно тип 550,
4. од 0,65% до 0,75% за полубијело брашно тип 700,
5. од 0,66% до 0,76% за полубијело брашно тип 710,
6. од 0,80% до 0,90% за полубијело брашно тип 850,
7. од 1,05% до 1,15% за црно брашно тип 1100,
8. од 1,55% до 1,65% за црно брашно тип 1600,
9. до 3% за прекрупу,
10. до 2% за брашно и прекрупу из цијелог зрна,
11. до 0,90% за гриз и дурум пшеницу,
12. од 0,90% до 2% за брашно из дурум пшенице,
13. до 5,5% за клицу,
14. до 7% за пшеничне мекиње;
2) степен киселости млинских производа износи:
1. 2,5 за гриз и бијело брашно тип 400,
2. 3 за бијело брашно тип 500,
3. 2,9 за бијело брашно тип 550,
4. 3 за полубијело брашно тип 700,
5. 3,2 за полубијело брашно тип 710,
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6. 3,2 за полубијело брашно тип 850,
7. 3,3 за црно брашно тип 1100,
8. 4 за црно брашно тип 1600, 
9. 5 за брашно и прекрупу из цијелог зрна,
10. 6 за прекрупу,
11. 40/100g масти за клице,
12. 8 за пшеничне мекиње;
3) пшенична клица треба да садржи најмање 25% бје-

ланчевина и више од 8% масти рачунато на суву материју.

Члан 18.
Млински производи од ражи и пшеноражи разврставају 

се и стављају на тржиште под називом:
1) ражено брашно и брашно од пшеноражи (тип 750, 

тип 950, тип 1250),
2) ражени гриз и гриз од пшеноражи,
3) ражена прекрупа и прекрупа од пшеноражи,
4) ражено брашно и брашно од пшеноражи, ражена 

прекрупа и прекрупа од пшеноражи из цијелог зрна,
5) ражене мекиње и мекиње од пшеноражи.

Члан 19.
Млински производи од ражи и пшеноражи задовоља-

вају сљедеће захтјеве квалитета:
1) количина пепела, рачунато на суву материју, износи:
1. од 0,70% до 0,80% за брашно тип 750,
2. од 0,90% до 1% за брашна тип 950,
3. од 1,20% до 1,30% за брашно тип 1250,
4. до 2% за прекрупу,
5. до 2% за брашно и прекрупу из цијелог зрна;
2) степен киселости млинских производа од ражи и 

пшеноражи износи до:
1. 3 за брашно тип 750,
2. 3,5 за брашно тип 950,
3. 4 за брашно тип 1250,
4. 5 за прекрупу,
5. 5 за брашно и прекрупу из цијелог зрна.

Члан 20.
(1) Млински производи од кукуруза разврстaвају се и 

стављају на тржиште под називом:
1) кукурузна прекрупа,
2) кукурузни гриз,
3) кукурузно брашно,
4) мекиње,
5) клице.
(2) У процесу мљевења кукуруза одстрањују се клице.

Члан 21.
(1) Млински производи од кукуруза задовољавају сље-

деће захтјеве квалитета:
1) степен киселости износи до:
1. 3 за прекрупу и гриз,
2. 4 за брашно.
(2) количина масти износи до:
1) 2% рачунато на суву материју у брашну,
2) 2% рачунато на суву материју у прекрупи и гризу.

Члан 22.
(1) Млински производ од хељде је хељдино брашно, а 

добија се мљевењем здравих и очишћених зрна хељде.
(2) Хељдино брашно може садржавати до 2,5% пепела 

рачунато на суву материју, а степен киселости износи до 4.

Члан 23.
(1) Јечмено, зобено и брашно других житарица добија 

се мљевењем ољуштених зрна јечма, зоби и других жита-
рица.

(2) Количина пепела код зобеног брашна износи до 
3,5%, а код јечменог брашна до 2,5% рачунато на суву ма-
терију.

(3) Степен киселости код јечменог и зобеног брашна 
износи до 4,5.

Члан 24.
(1) Намјенско брашно и намјенски гриз су млински про-

изводи који су саставом прилагођени захтјевима крајњих 
производа и задовољавају минималне услове квалитета 
млинских производа наведене у члану 12. овог правилника.

(2) Намјенско брашно и намјенски гриз на декларацији 
обавезно садрже намјену и упутство за употребу.

Члан 25.
(1) Декларисање или означавањe производа од житари-

ца намијењених крајњем потрошачу дефинисано је у скла-
ду са посебним прописима о пружању информација потро-
шачима о храни. 

(2) Приликом декларисања неупакованих производа од 
житарица наводи се:

1) назив под којим се храна ставља у промет,
2) податак о састојцима који могу да изазову алергије и/

или интолеранције,
3) податак о субјекту у пословању храном који произво-

де од житарица пакује на мјесту продаје крајњем потроша-
чу,

4) нето количина хране,
5) рок трајања,
6) податак о субјекту у пословању храном који произво-

ди производе од житарица,
7) земља поријекла.
(3) Нето количина, дозвољено одступање, те начин 

означавања нето количине за производе од житарица у 
складу је са посебним прописом о пружању информација 
потрошачима о храни.

(4) У процесу производње производа од житарица до-
звољено је додавање адитива у складу са посебним пропи-
сима о храни.

Члан 26.
(1) Субјекат у пословању са храном прије почетка про-

изводње дужан је да има произвођачку спецификацију.
(2) Произвођачка спецификација садржи:
1) евиденцијски број спецификације,
2) назив производа и његово трговачко име ако га про-

извод има,
3) датум доношења произвођачке спецификације,
4) податке о декларацији и храњивој вриједности про-

извода,
5) кратак опис технолошког поступка производње,
6) опис најважнијих сензорних својстaва производа,
7) извјештај о анализи одговарајућих параметара спе-

цифичних за производ извршен у овлашћеној лаборато-
рији,

8) групу којој производ припада, у складу са класифи-
кацијом дефинисаном у овом правилнику.

(3) Произвођачкa спецификацијa производа од жита-
рица који се разликују само по нето количини или облику, 
а истог су састава и производе се по истом технолошком 
поступку, може да прати исти извјештај о извршеном испи-
тивању квалитета производа.
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Члан 27.
Ступањем на снагу овог правилникa престају да се 

примјењују одредбе глава III и IV Правилника о квалитету 
жита, млинских и пекарских производа, тјестенина и брзо 
смрзнутих тијеста (“Службени лист СФРЈ”, бр. 53/83 и 
57/88).

Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-501/20
5. марта 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.

Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине
На основу члана 122, а у складу са чланом 77. Закона о лијековима и медицинским средствима (“Службени гласник Босне и Херцего-

вине”, број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине  о б ј а в љ у ј е

СПИСАК
ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ УКИНУТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У периоду од 1. октобра дo 31. децембра 2019. године укинуте су дозволе за стављање лијекова у промет за сљедеће лијекове:

Редни 
бр.

Заштићени назив 
лијека

Произвођач 
(администра-
тивно сје-
диште)

ИНН Облик 
лијека Доза Садржај ориги-

налног паковања

Датум 
издавања 
рјешења о 
укидању 
дозволе

Број рјешења о 
укидању дозво-
ле за стављање 
лијека у промет 
на тржиште 

БиХ

1
ACCUPRO, fi lm 
tableta, 10 mg/1 

tableta

PFIZER 
LUXEM-

BOURG SARL
kvinapril fi lm tableta 10 mg/1 

tableta

30 fi lmom oblože-
nih tableta (3 PVC/
Al/PA//Al - blistera 

po 10 tableta) u 
kutiji

31.12.2019. 04-07.3-2-
4703/15

2
ACCUPRO, fi lm 
tableta, 20 mg/1 

tableta

PFIZER 
LUXEM-

BOURG SARL
kvinapril fi lm tableta 20 mg/1 

tableta

30 fi lmom oblože-
nih tableta (3 PVC/
Al/PA//Al - blistera 

po 10 tableta) u 
kutiji

31.12.2019. 04-07.3-2-
4704/15

3

STALEVO, fi lm 
tableta, 150 mg/1 

tableta + 37,5 mg/1 
tableta + 200 mg/1 

tableta

NOVARTIS 
PHARMA Ser-

vices AG

entakapon, 
karbidopa, 
levodopa

fi lm tableta

150 mg/1 
tableta + 

37,5 mg/1 
tableta + 
200 mg/1 

tableta

HDPE - bočica sa 
30 fi lm tableta u 

kutiji
18.10.2019. 04-07.3-2-4938-

1/16

4

STALEVO, fi lm 
tableta, 50 mg/1 

tableta + 12,5 mg/1 
tableta + 200 mg/1 

tableta

NOVARTIS 
PHARMA Ser-

vices AG

entakapon, 
karbidopa, 
levodopa

fi lm tableta

50 mg/1 
tableta + 

12,5 mg/1 
tableta + 
200 mg/1 

tableta

HDPE - bočica sa 
30 fi lm tableta u 

kutiji
18.10.2019. 04-07.3-2-4936-

1/16

5
ITANEM, prašak za 
rastvor za injekciju/
infuziju, 500 mg/1 

bočica

GALENIKA 
a.d. Beograd

merope-
nem

prašak za 
rastvor za 
injekciju/
infuziju

500 mg/1 
viala

10 x 1 staklena 
bočica sa 674 mg 
praška, u kutiji

31.12.2019. 04-07.3-2-
8037/15

6
ITANEM, prašak za 
rastvor za injekciju/
infuziju, 1000 mg/1 

bočica

GALENIKA 
a.d. Beograd

merope-
nem

prašak za 
rastvor za 
injekciju/
infuziju

1 g/1 viala
10 x 1 staklena 

bočica sa 1348 mg 
praška, u kutiji

31.12.2019. 04-07.3-2-
8038/15

7
ZOMETA, koncen-

trat za rastvor za 
infuziju, 4 mg/5 ml

NOVARTIS 
PHARMA Ser-

vices AG

zoledron-
ska kise-

lina

koncentrat 
za rastvor za 

infuziju
4 mg/5 ml

1 plastična bočica 
sa 5 ml koncentrata 
za rastvor za infu-

ziju u kutiji
31.12.2019. 04-07.3-2-

4935/16

8 DIBIGLIM, tableta, 
2 mg/1 tableta

LEK farmacevt-
ska družba d.d. glimepirid tableta 2 mg/1 

tableta

30 tableta (3 PVC/
PE/PVDC//Al - 
blistera sa po 10 
tableta), u kutiji

9.10.2019. 04-07.3-2-2601-
1/15

9
CLINDAMYCIN-
MIP 300 mg, fi lm 
tableta, 300 mg/1 

tablet

CHEPHA-
SAAR Chem 

- pharm Fabrik 
GmbH

klindami-
cin fi lm tableta 300 mg/1 

tableta
12 fi lm tableta, u 

kutiji 13.11.2019. 04-07.3-2-2878-
1/16

10
CLINDAMYCIN-
MIP 300 mg, fi lm 
tableta, 300 mg/1 

tablet

CHEPHA-
SAAR Chem 

- pharm Fabrik 
GmbH

klindami-
cin fi lm tableta 300 mg/1 

tableta
30 fi lm tableta, u 

kutiji 13.11.2019. 04-07.3-2-2891-
1/16

11
CLINDAMYCIN-
MIP 600 mg, fi lm 
tableta, 600 mg/1 

tablet

CHEPHA-
SAAR Chem 

- pharm Fabrik 
GmbH

klindami-
cin fi lm tableta 600 mg/1 

tableta
6 fi lm tableta (1 
blister), u kutiji 13.11.2019. 04-07.3-2-2887-

1/16

12
CLINDAMYCIN-
MIP 600 mg, fi lm 
tableta, 600 mg/1 

tablet

CHEPHA-
SAAR Chem 

- pharm Fabrik 
GmbH

klindami-
cin fi lm tableta 600 mg/1 

tableta
12 fi lm tableta (2 

blistera po 6 table-
ta), u kutiji

13.11.2019. 04-07.3-2-2888-
1/16




