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На основу члана 38. став 6. Закона о храни (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 19/17) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 
и 57/16), министар здравља и социјалне заштите, уз приба-
вљено мишљење Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, 25. јануара 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ХРАНИ ПОГОДНОЈ ЗА ЛИЦА НЕТОЛЕРАНТНA НА 

ГЛУТЕН

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које приликом 

стављања на тржиште треба испуњавати храна погоднa за 
лица нетолеранта на глутен у вези са садржајем глутена и 
информисањем потрошача о одсуству или смањеном при-
суству глутена.

Члан 2.
 Глутен, у смислу овог правилника, представља проте-

инску фракцију пшенице, ражи, јечма, зоби или њихових 
укрштених сорти и деривата на коју су нека лица нетоле-
рантна, a који су нерастворљиви у води и у 0,5 М раствору 
натријум-хлорида,

Члан 3.
Приликом пружања информација потрошачима о од-

суству или смањеном присуству глутена у храни упо-
требљавају се сљедећи изрази:

1) израз “без глутена” наводи се само ако је садржај глу-
тена у храни као готовом производу мањи од 20 mg/kg,

2) израз “врло мали садржај глутена” наводи се само ако 
храна која се састоји или садржи један или више састојака 
произведених од пшенице, ражи, јечма, зоби или њихо-
вих укрштених врста који су посебно прерађени са циљем 
смањења количине глутена, не садржи количину глутена 
већу од 100 mg/kg у готовом производу.

Члан 4.
(1) Приликом пружања информација потрошачима о 

одсуству или смањеном присуству глутена у храни, поред 
израза наведених у члану 3. овог правилника, могу се наво-
дити и сљедећи изрази: “прикладна за лица интолерантна 
на глутен” или “прикладна за лица са целијакијом”.

(2) Приликом пружања информација потрошачима о 
одсуству или смањеном присуству глутена у храни, поред 
израза наведених у члану 3. овог правилника, могу се наво-
дити и сљедећи изрази: “посебно формулисана за лица ин-
толерантна на глутен” или “посебно формулисана за лица 
са целијакијом” ако се храна посебно производи, приређује 
и/или прерађује:

1) ради смањења садржаја глутена једног или више 
састојака који садрже глутен или

2) ради замјене састојака који садрже глутен другим 
састојцима који су природно без глутена.

Члан 5.
Изрази из члана 3. овог правилника не користе се у 

формулама за дојенчад и формулама након дојења у свр-
ху пружања информација о храни у вези са одсуством или 
смањеним присуством глутена.

Члан 6.
(1) Зоб коју садржи храна која се презентује као храна 

без глутена или са врло малим садржајем глутена произво-
ди се, приређује и/или прерађује на начин којим се спре-
чава контаминација пшеницом, ражи, јечмом или њиховим 
хибридним врстама.

(2) Садржај глутена у зоби из става 1. овог члана не 
смије бити већи од 20 mg/kg.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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На основу члана 31. став 5. Закона о храни (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 19/17) и члана 82. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), а 
по претходно прибављеном мишљењу министра здравља и 
социјалне заштите и министра трговине и туризма, министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРУЖАЊУ ИНФОРМАЦИЈА ПОТРОШАЧИМА О 

ХРАНИ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се општа начела, захтје-

ви и одговорности у вези са информацијама о храни, а по-
себно у вези са декларисањем хране, те начини којима се 
потрошачима гарантује право на информације и процедуре 
за информисање о храни.

Члан 2.
(1) Овај правилник примјењује се на субјекте у посло-

вању храном у свим фазама прехрамбеног ланца, када њи-
хово дјеловање укључује обезбјеђење информација о храни 
потрошачима.

(2) Овај правилник примјењује се на све врсте хране 
намијењене крајњем потрошачу, укључујући храну коју 
испоручују објекти јавне исхране, те храну којом се снаб-
дијевају објекти јавне исхране.

Члан 3.
(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) информације о храни су информације које се односе 

на храну, а доступне су крајњем потрошачу путем етикете, 
другог пропратног материјала или на било који други на-
чин, укључујући средства модерне технологије или вербал-
ну комуникацију,

2) обавезне информације о храни су подаци које је у 
складу са прописима потребно пружити крајњем потрошачу,

3) објекат јавне исхране је сваки објекат (укључујући 
киоск на возилу, фиксни или покретни киоск) као што су 
ресторани, кантине, школе, болнице или угоститељски 
објекти у којима се, у току пословања, припрема храна која 
снабдијева крајњег потрошача,

4) упакована храна је сваки производ који се као такав 
презентује крајњем потрошачу или објекту јавне исхране, 
а који се састоји од хране и амбалаже у коју је храна ста-
вљена прије продаје, било да амбалажа потпуно или само 
дјелимично затвара храну, али у сваком случају на такав 
начин да се садржај не може промијенити без отварања или 
промјене паковања и не укључује храну која се пакује уну-
тар продајног простора на захтјев потрошача или која се 
пакује за непосредну продају,

5) састојак је свака супстанца или производ, укљу-
чујући ароме, прехрамбене адитиве и прехрамбене ензиме 
у храни, те сваки састојак у сложеном састојку који се упо-
требљава у производњи или припреми хране и који су при-
сутни у коначном производу, чак и у промијењеном облику, 
осим резидуа,

6) сложени састојак је састојак који је произведен од 
два састојка или више састојака,




