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Извор примарног права:  
На српском језику:  
Уговор о функционисању Европске уније (пречишћени текст 2010.); 
Трећи дио- Политике Уније и унутрашње дјеловање,  
Наслов III Пољопривреда и рибарство,  
чл. 38.-44. 
 
На енглеском језику:  
Treaty on Functioning of the European Union,  
Part Three – Union Policies and Internal Actions,  
Title III – Agriculture and Fisheries, 
 Art. 38.-44. 
 
Извор секундарног права ЕУ: 
На српском језику: Уредба Вијећа (ЕЗ) бр. 834/2007 од 28. јуна 2007. године о 
органској производњи и означавању органских производа, и стављању ван снаге 
Уредбе (ЕЕЦ) бр. 2092/91 (СЛ Л 189, 20.07.2007.) 
 
Уредба Вијећа (ЕЗ) бр. 967/2008 од 29 септембра 2008. године о измјенама и 
допунама Уредба (ЕЗ) бр. 834/2007 од 28. јуна 2007. године о органској 
производњи и означавању органских производа (Напомена: ради се измјена и 
допуна члана 42., према којем ће се одредбе из члана 24(1)(б) почети 
примјењивати од 1 јула 2010. године, а односи се на обавезну употребе лога ЕУ) 
(СЛ Л 264, 03.10.2008.)  
 
На енглеском језику:  
Council Regulation (EC) No. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and 
labelling products and repealing Council (EEC) No 2092/91(OJ L 189, 20.07.2007.) 
 
Council Regulation (EC) No 967/2008 of 29 September 2008 amending Regulation 
(EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products (OJ L 
264/1, 3.10.2008.)  
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Н А Ц Р Т 
 

З А К О Н 
 

О ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
 
 
ДИО ПРВИ - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет) 

 

Овим законом се прописују циљеви и начела органске производње, производна 

правила за органску пољопривредну производњу (у даљњем тексту: органска 

производња), означавање органских производа, систем контроле у органској 

производњи, регистар субјеката у органској производњи, оснивање комисије за 

органску производњу, управни и инспекцијски надзор, увоз, извоз и стављање на 

тржиште органских производа, прекршаји и друга питања од значаја за органску 

производњу. 

 
Члан 2. 

(Примјена Закона) 
 

(1) Одредбе овог закона примјењују се на производе пољопривредног поријекла 

који потичу из свих фаза органске биљне и сточарске производње, укључујући и 

аквакултуру (у даљњем тексту: органски производ), када су ти производи стављени 

на тржиште или су намијењени стављању на тржиште Федерације Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ) и то: 

а) сирови или непрерађени пољопривредни производи; 

б) прерађени пољопривредни производи намијењени да се користе као храна; 

ц) производи аквакултуре; 

д) храна за животиње; 

е) пољопривредни репродукциони материјал и 

ф) квасци који се користе као храна или храна за животиње. 

(2) Одредбе овог закона примјењује се на све субјекте регистроване за обављање 

неке од дјелатности везане за органске производе наведене у ставу (1) овог члана 

и који судјелују у активностима у било којој фази производње, припреме и 

дистрибуције на подручју Федерације БиХ. 
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(3) Производи добивени ловом дивљих животиња и риболовом у слободним 

водама не сматрају се производима органске производње. 

(4) Припрема хране у оквиру угоститељске дјелатности у ресторанима, болницама, 

мензама и другим сличним мјестима продаје или испоруке хране крајњем 

потрошачу не подлијеже одредбама овог закона. 

 
(5) Овај закон се примјењује уз примјену важећих прописа о производима из става 
(1) овог члана, којима се уређује производња, прерада, дистрибуција, 
декларисање, означавање и контрола, укључујући прописе о храни и храни за 
животиње.  
 

Члан 3. 
(Дефиниције) 

 

(1) У смислу одредби овог закона, поједини изрази имају сљедећа значења: 

1) "органска производња" је начин производње пољопривредних и других 

производа примјеном производних правила за органску производњу у свим 

фазама производње, прераде и дистрибуције у складу са одредбама овог 

закона и прописа донесених на основу њега; 

2) "фазе производње, припреме и дистрибуције" означавају сваку фазу од, 

укључујући примарну производњу и узгој органског производа до, укључујући 

његово складиштење, прераду, обраду, превоз, продају или испоруку крајњем 

потрошачу, као и означавање или декларисање, рекламирање, увоз, извоз и 

подуговарање с трећом страном; 

3) "органско" значи да потиче од/или се односи на органску производњу у 

складу са овим законом; 

4) "неорганско" значи да не потиче или није у вези с органском производњом у 

складу са овим законом;  

5) "субјект" је физичко или правно лице у органској производњи одговорно да 

осигура провођење одредби овог закона унутар пословања за које је 

регистровано и којим управља; 

6) "група субјеката" су групе у којој је сваки субјект пољопривредник и који 

посједују газдинство до пет хектара кориштене пољопривредне површине и који 

се могу, уз производњу хране и хране за животиње, бавити и прерадом хране и 

хране за животиње; 

7) "биљна производња" је узгој биљних врста и производња биљних 

производа на производним јединицама, укључујући жетву и убирање плодова, 

те сакупљање плодова, биљака, биљних дијелова самониклих биљних врста и 

гљива из природних станишта у комерцијалне сврхе; 
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8) "производна јединица" је производни погон, производна површина, пашњак, 

простор на отвореном, објекат за животиње, простор за складиштење роба, 

биљних и животињских производа, сировина, и свих других репроматеријала 

потребних за органску  производњу; 

9) "сточарска производња" је узгој домаћих или припитомљених копнених 

животиња на производним јединицама, укључујући пчеларство, као и 

сакупљање животињских врста из природних станишта у комерцијалне сврхе; 

10) "аквакултура" је узгој и производња риба и других водених организама 

кориштењем техника за повећање њихове производње изван природних 

капацитета станишта, а узгајане рибе и организми остају у власништву субјекта 

у фази узгоја, производње и излова; 

11) "паралелна производња" означава истовремено обављање дјелатности и 

органске производње и производње у пријелазном раздобљу и/или органске 

производње и неорганске производње од стране субјекта; 

12) "пријелазно раздобље" је утврђени временски период који је потребан за 

прелазак из неорганске на органску производњу или узгој, у току којег се на 

пољопривредном газдинству и/или производној јединици примјењују одредбе 

овог закона; 

13) "припрема" су поступци конзервисања и/или прераде органских производа, 

укључујући клање и расијецање када су у питању производи од животиња, као и 

паковање, означавање и/или измјена ознака које се односе на производна 

правила за органску производњу; 

14) за изразе: "храна", "храна за животиње" и "стављање на тржиште" важе 

дефиниције утврђене у Закону о храни (»Службени гласник БиХ«, број 50/04); 

15) "означавање" је сваки израз, ријеч/и, податак, трговачки назив, назив робне 

марке (бренда), сликовни приказ или симбол, жиг или ознака који се веже или 

налази на било којем паковању, амбалажи, документу, обавијести, етикети, 

табли, прстену или обручу који прате органски производ или се на њега односи; 

16) за израз "упакована храна" важи дефиниција утврђена посебним прописом 

о означавању или декларисању упаковане хране;  

17) "рекламирање" је свако представљање јавности, било којим средством 

осим ознаком, чија је сврха да има или је вјероватноћа да ће имати утицај на 

формирање ставова, увјерења и понашања купаца и/или потрошача, с 

директним или индиректним циљем подстицања продаје органских производа; 

18) "надлежни орган" је Федерално министарство пољопривреде 

водопривреде и шумарства (у даљем тексту: Федерално министарство), у чијој 

је надлежности провођење овог закона и организација система контрола у 
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подручју органске производње у складу са одредбама овог закона, а према 

потреби израз укључује и одговарајуће надлежне органе из трећих земаља; 

19) "контролно тијело" је правно лице које је регистровано за обављање 

дјелатности контроле и цертификације, а којем је надлежни орган додијелио 

овлаштење за провођење контроле и цертификације у области органске 

производње у складу са одредбама утврђеним овим законом, а према потреби 

израз подразумијева одговарајући контролни орган или контролно тијело из 

трећих земаља; 

20) "службена контрола" - јесте сваки облик контроле коју врши надлежно 

тијело ради верификовања поступања субјекта надзора и усклађивања 

пословања у складу са законима и другим прописима, 

21) "Комисија" је тијело основано од Федералног министарства с циљем 

подстицања, унапређивања и праћење развоја, давање стручних мишљења и 

приједлога у органској производњи у складу са овим законом; 

22) "цертификација" је поступак на основу којег овлашћено контролно тијело 

издаје цертификат о усаглашености којим потврђује да је предметни органски 

производ произведен у складу са овим законом и прописима донесеним на 

основу њега; 

23) "ознака усклађености" значи доказ усклађености са одређеном групом 

стандарда или других нормативних аката, у облику ознаке; 

24) "органски производ" је сваки производ произведен и означен овим 

изразом и/или ознаком на једном од службених језика и писама у Федерацији 

БиХ, у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега; 

25) "састојак" је свака супстанца, укључујући адитиве, која се користи у 

производњи или припреми хране, а која је присутна у готовом производу чак и у 

промијењеном облику; 

26) за израз "средства за заштиту биља" важи дефиниција утврђена Законом 

о заштити биља од болести и штеточина које угрожавају цијелу земљу 

("Службени лист Р БиХ", бр. 2/92 и 13/94) који се у складу са чланом IX5. (1) 

Устава Федерације Босне и Херцеговине примјењује као федерални закон, 

односно значење израза „фитофармацеутска средства“ утврђеним Законом о 

фитофармацеутским средствима (»Службени гласник БиХ«, број 49/04); 

27) за израз "генетички модифицирани организам" (у даљњем тексту: ГМО) 

важи дефиниција утврђена Законом о генетички модификованим организмима 

(„Службени гласник БиХ“, број 23/09); 

28) "произведено од ГМО-а" значи дјеломично или у цијелости добивено из 

ГМО-а, али не садржи или се не састоји од ГМО-а; 
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29) "произведено с помоћу ГМО-а" значи добивено кориштењем ГМО-а као 

посљедњег живог организма у производном поступку, али не садржи или се не 

састоји од ГМО-а, нити је произведен од ГМО-а; 

30) за израз "додаци храни" важи дефиниција утврђена посебним прописом о 

додацима храни за животиње, 

31) "еквивалентно" подразумијева, у описивању различитих система или 

мјера, да ти системи или мјере могу осигурати исти ниво усклађености и 

удовољити циљевима и начелима органске производње утврђеним овим 

законом; 

32) "помоћна супстанца у процесу производње" је свака супстанца која сама 

по себи није храна, али се користи у преради сировине, прехрамбених 

производа или њихових састојака, у сврху  испуњавања одређених технолошких 

захтјева у поступку обраде или прераде, што може довести до ненамјерног, али 

технички неизбјежног присуства остатака (резидуа) тих супстанци  и њених 

деривата у готовом производу, под условом да ти остаци не представљају 

никакву опасност по здравље и да немају никакав технолошки учинак на готов 

производ; 

33) "јонизирајуће зрачење" је електромагнетско и честично зрачење чијим 

пролазом у материју директно или индиректно настају парови позитивно и 

негативно набијених електричних честица-јона; 

34) "припрема хране у оквиру угоститељске дјелатности" подразумијева 

припрему органских производа у ресторанима, болницама, мензама и другим 

сличним мјестима продаје или испоруке хране крајњем потрошачу;  

35) "издавање потврде" је поступак који проводи овлашћено контролно тијело 

и издаје потврду којом потврђује да је органски производ који потиче из увоза, у 

складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега;  

36) "потврда" је документ којим субјекат доказује да је органски производ из 

увоза еквивалентан органском производу произведеном у складу са овим 

законом. 

(2) Граматичка терминологија кориштења мушког или женског рода подразумијева 

укључивање оба рода. 

 
ДИО ДРУГИ -  ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 
ПОГЛАВЉЕ I. ОПЋИ ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА  
 

Члан 4. 
 (Опћи циљеви органске производње) 
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Опћи циљеви органске производње су: 

а) успоставити цјеловит и одржив систем управљања пољопривредом који: 

1) поштује природне системе и циклусе, те одржава и побољшава очување 

здравља тла, вода, биљака и животиња и одржава њихову међусобну 

равнотежу; 

2) доприноси високом нивоу биолошке разноврсности; 

3) одговорно користи енергију и природне ресурсе, као што су вода, тло, 

органске материје и зрак;  

4) поштује високе стандарде о добробити животиња и испуњава  етолошке 

потребе животиње овисно о врсти којој припада. 

б)  тежи производњи производа високог квалитета;  

ц) тежи производњи широког асортимана прехрамбених и других пољопривредних 

производа који су у складу с потражњом потрошача за производима произведеним 

примјеном правила производње који не наносе штету околини, здрављу људи, 

биљака, или здрављу и добробити животиња.  

 
Члан 5. 

(Опћа начела органске производње)  
 

Органска производња се заснива на сљедећим опћим начелима:  

а) Начело одговарајућег планирања и управљања природним и биолошким 

процесима који су засновани на еколошким системима, уз искориштавање 

природних ресурса у оквиру тих система примјеном правила производње у оквиру 

којих се: 

1) у производњи користе агротехничке, механичке, физичке, биолошке и 

биотехничке мјере; 

2) у производњи пољопривредних култура, узгоју животиња или производњи у 

аквакултури испуњава начело одрживог кориштења природних ресурса; 

3) поштује забрана употребе ГМО-а и производа произведених од или помоћу 

ГМО-а, изузев ветеринарско-медицинских производа и 

4) правила производње заснивају на процјени ризика и кориштењу мјера 

предострожности и превенције, у случајевима када је то потребно. 

б) Начело ограничења уношења и кориштења репроматеријала добијеног изван 

органске производне јединице односно пољопривредног газдинства, а изузетно 

када су потребни вањски уноси репроматеријала или када не постоје одговарајући 
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поступци и методе у складу са ставом  1. тачка а) овог члана, ограничени су на 

уносе: 

1) репроматеријала који потичу из органске производње; 

2) природних састојака или састојака добијених природним путем и 

3) природних минералних ђубрива ниске топивости. 

ц) Начело строгог ограничења кориштења хемијских синтетизованих 

репроматеријала, осим у изванредним  случајевима, када: 

1) одговарајући системи органског управљања не дају задовољавајуће 

резултате; и 

2) на тржишту нису доступни репроматеријали из става 1. тачка б) овог члана; 

или  

3) када би кориштење вањских уноса репроматеријала из става 1. тачке б) овог 

члана имало  неприхватљиве посљедице на околину. 

д) Начело прилагођавања производних правила органске производње, када је то 
неопходно, локалним и регионалним климатским и агроеколошким условима, 
санитарном стању, достигнутом нивоу развоја и специфичној узгојној пракси, у 
складу са одредбама овог закона и прописа донесених на основу овог закона. 
 
 
ПОГЛАВЉЕ II. СПЕЦИФИЧНА НАЧЕЛА 
 

Члан 6. 
(Специфична начела за примарну пољопривредну производњу и аквакултуру) 

 

Узгој у биљној и сточарској  производњи и аквакултури је органска производња, 

под условом да је заснована на опћим начелима из члана 5. овог закона и на 

сљедећим специфичним начелима: 

а) одржавања и побољшања живота у тлу и природне плодности тла, очување 

стабилности и биолошке разноврсности тла, који спрјечавају и онемогућавају 

збијање и ерозију тла, те исхрана биљака првенствено путем екосистема тла; 

б) свођења на минимум употребе необновљивих природних ресурса и 

репроматеријала који не потичу с предметног пољопривредног газдинства; 

ц) рециклаже отпада и нуспроизвода биљног и животињског поријекла у сврху 

њиховог даљњег кориштења као репроматеријала у производњи биљака и 

животиња; 

д) да се код доношења одлука  везаних уз органску производњу обавезно у 

обзир узима еколошка равнотежа на локалном и регионалном нивоу; 
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е) одржавања здравља животиња врши подстицањем  природне имунолошке 

заштите животиња, као и одабиром, у односу на врсту, одговарајућих пасмина 

и/или сојева и узгојне праксе животиња; 

ф) одржавања здравља биља превентивним мјерама, као што су одабир 

одговарајућих врста, сорти или хибрида отпорних на штетне организме, те 

примјеном одговарајућег плодореда, механичких и физичких метода и мјера 

заштите кориштењем природних непријатеља штетних организама; 

г) примјене праксе узгоја животиња које су прилагођене локалитету узгоја и 

расположивим земљишним површинама којима располаже субјект; 

х) примјене праксе узгоја животиња којом се осигурава висок ниво добробити 

животиња и испуњава природна потреба животиње у односу на узгајану врсту; 

и) производње органских производа анималног поријекла од животиња које су 

од рођења и/или од када су се излегле и током цијелог живота узгајане на 

органском пољопривредном  газдинству односно производној јединици; 

ј) избора пасмина и/или сојева животиња с обзиром на њихову способност 

прилагођавања условима локалитета, њихову виталност, отпорност према 

болестима или здравственим потешкоћама; 

к) исхране животиња органском храном за животиње која се састоји од састојака 

пољопривредног поријекла из органског узгоја и од природних састојака који 

нису пољопривредног поријекла; 

л) примјене узгојне праксе животиња која побољшава њихов имунолошки 

систем и јача природну отпорност на болести, те обезбјеђивање услова за 

редовно кретање животиња и слободног  приступа отвореним просторима и 

пашњацима гдје је то одговарајуће; 

м) искључивања из узгоја животиња, код којих је дошло до појаве вјештачки 

изазване полиплоидије; 

н) одржавања биолошке разноврсности природних водних екосистема, трајно 

очување водног околиша и квалитета локалних водних и копнених екосистема у 

производњи у   аквакултури и  

о) исхране узгојних риба и осталих организама у аквакултури храном за 
животиње добијеном одрживим искориштавањем риболовних ресурса или 
органском храном за животиње која садржи састојке пољопривредног поријекла 
из органског узгоја и природне састојке који нису пољопривредног поријекла. 

 
Члан 7. 

(Специфична начела у производњи прерађене органске хране) 
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Производња прерађене хране је органска производња, под условом да је 

заснована на основним начелима из члана 5. овог закона и на сљедећим 

специфичним начелима: 

а) производње органске хране од органских састојака пољопривредног 

поријекла, а изузетно дозвољено је и кориштење неорганских састојка, у случају 

када на тржишту нема састојка у органском облику, а који има битну технолошку 

улогу у процесу производње, и под условом да се користи у минималној 

количини; 

б) ограничена употребе прехрамбених адитива, неорганских састојака с 

претежно технолошком и сензорном улогом, те микронутритијената и помоћних 

супстанци у процесу производње, тако да се користе минимално и само у 

случају када је то неопходно из  технолошких разлога или служи за одређене  

прехрамбене намјене;  

ц) искључивања из процеса прераде супстанци и метода прераде које могу 

довести до погрешних закључка о  правој природи производа;  

д) да се процес прераде  хране, по могућности, врши примјеном биолошких, 
механичких и физичких поступака. 

 
Члан 8. 

(Специфична начела у производњи прерађене органске хране за животиње) 
 

Производња прерађене органске хране за животиње је органска производња, под 

условом да је заснована на основним начелима из члана 5. овог закона и 

сљедећим специфичним начелима: 

а) производња органске хране за животиње од органских састојака 

пољопривредног поријекла, а изузетно дозвољено је и кориштење неорганских 

састојка, у случају када нека од сировина није доступна на тржишту; 

б) ограничена употреба додатака храни за животиње и помоћних супстанци у 

процесу производње, тако да се користе минимално и само када је то потребно 

због технолошких или зоотехничких разлога, или у посебну сврху исхране; 

ц) искључивања из процеса прераде супстанци и метода прераде које би могле 

довести до погрешних закључака  о правој природи производа и 

д) да се процес прераде хране за животиње врши, по могућности примјеном 

биолошких, механичких и физичких поступака. 

 
ДИО ТРЕЋИ - ПРОИЗВОДНА ПРАВИЛА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
ПОГЛАВЉЕ I. ОПЋА ПРАВИЛА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 

Члан 9 
(Опћи захтјев) 
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Субјекат или група субјеката (у даљем тексту: субјекат) који обављају дјелатност 
органске производње обавезни су поштовати и примјењивати производна правила 
утврђена овим законом и прописима донесеним на основу њега. 
 

Члан 10. 
(Забрана кориштења ГМО-а) 

 

(1) ГМО и/или производи који садрже и/или се састоје или потичу од ГМО-а су 

забрањени да се користе као храна, храна за животиње, помоћна супстанца у 

процесу производње, средство за заштиту биља, ђубриво, побољшивач тла, 

пољопривредни репродукциони материјал, микроорганизам и животиња у 

органској производњи. 

(2) У сврху доказивања поштивања забране из става (1) овог члана, субјекти су 

обавезни да поштују и могу се поуздати у ознаке на производу или било којем 

другом пропратном документу који су причвршћени или приложени у складу са 

посебним прописима којима се уређује стављање на тржиште ГМО-а и/или којима 

се уређује ГМО храна и храна за животиње. 

(3) Субјекти могу сматрати да ГМО и/или производи који садрже и/или се састоје 

или потичу од ГМО-а нису кориштени у производњи набављене хране и хране за 

животиње, када нису означени као такви, изузев у случају добивања информације 

која указује да означавање таквих производа није урађено у складу с прописима из 

става (2) овог члана. 

(4) Субјекти који користе неорганске производе који нису храна или храна за 

животиње приликом куповине таквих производа обавезни су од добављача 

тражити потврду да достављени производи нису ГМО и/или производи који садрже 

и/или се састоје или потјечу од ГМО-а. 

Члан 11. 
(Забрана примјене јонизирајућег зрачења) 

 
Забрањена је примјена јонизирајућег зрачења у обради органске хране, хране за 
животиње или сировина које се користе у органској производњи хране или хране за 
животиње. 
 
ПОГЛАВЉЕ II. ПРОИЗВОДЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ  

 
Члан 12. 

(Опћа производна правила на пољопривредном газдинству) 
 

(1) Цјелокупним пољопривредним газдинством се управља у складу са захтјевима 

који се примјењују на органску производњу у складу са одредбама овог закона и 

прописа донесених на основу овог закона. 
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(2) Изузетно од става (1) овог члана, пољопривредно газдинство може обављати 

дјелатност паралелне производње, уз услов да су јасно одвојене органске 

производне јединице или узгајалишта у аквакултури од производних јединица на 

којима се у цијелости не управља у складу са захтјевима органске производње, и 

под условом да: 

а) kod паралелног узгоја животиња, обавезно се узгајају различите врсте 

животиња;  

б) у аквакултури је дозвољено узгајати исте врсте организама, уколико су 

локације тих производних јединица одвојене и 

ц) у биљној производњи је дозвољено паралелно узгајати исте биљне врсте 

различитих сорти које је лахко разликовати. 

(3) У случајевима из става (2) овог члана субјект мора јасно одвојити производне 

јединице, животиње и производе који се користе у/или су произведени на 

производним јединицама за органску производњу од оних који се користе у/или су 

произведени на неорганским производним јединицама, и успоставити и водити 

одговарајућу евиденцију која служи као  писани доказ да је извршена одвојеност.  

 
Члан 13. 

(Производна правила за биљну производњу) 

(1) Биљна производња сматра се органском производњом под условом да се уз 

опћа правила производње из члана 12. овог  закона, у органској производњи биља 

примјењују и сљедећа правила: 

a) примјена поступака припреме и обрада тла и узгоја култура којима се 

одржава постојећи или доприноси повећању нивоа органске материје у тлу, 

повећава стабилност и биолошку разноврсност тла и спрјечава збијање и 

ерозија тла; 

b) плодност и биолошка активност тла одржава се и повећава вишегодишњим 

плодоредом, укључујући легуминозе и друге културе за зелену ђубрење, те 

употребом стајског ђубрива или материјала органског поријекла по 

могућности компостираних, а који потичу из органске производње; 

c) дозвољена је употреба биодинамичких приправака;  

d) користе се ђубрива и побољшивачи тла који су одобрени за употребу у 

органској производњи у складу са чланом 17. овог закона и прописа 

донесених на основу овог закона;  

e) забрањено је кориштење минералних азотних ђубрива; 

f) сви примијењени поступци односно технике производње биља треба да 

спријече или смање онечишћење околине на најмању могућу мјеру; 
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g) за спрјечавање штета коју узрокују штетни организми, болести и корови, 

првенствено се заштита врши кориштењем  природних непријатеља, 

одговарајућим одабиром врсти и сорти, плодоредом, техникама обраде тла 

и термичким поступцима; 

h) када се утврди  угроженост неке од  култура, дозвољена је примјена  

средства за заштиту биља  одобреног  за примјену у органској производњи 

у складу са чланом 17. овог закона и прописа донесених на основу овог 

закона; 

i) за производњу производа, изузев пољопривредног репродукционог 
материјала, користи се органски произведено сјеме, пресаднице и садни 
материјал. Изузетно дозвољено је кориштење и неорганског сјемена, 
пресадница и садног материјала, у случају када тај материјал није третиран 
средствима за заштиту биља која нису одобрена за примјену у органској 
производњи у складу са чланом 17. овог закона и прописа донесених на 
основу овог закона, и када на тржишту нема репродукционог материјала 
произведеног по правилима органске производње или је кориштење тог 
материјала оправдано за провођење научних или научно-истраживачких 
испитивања или када се ради о аутохтоној сорти и 

j) производи и средства за чишћење и дезинфекцију у производњи биља, 

употребљавају се само ако су  одобрени за употребу у органској 

производњи у складу са чланом 17. овог закона и прописа донесених на 

основу овог закона. 

(2) Сакупљање плодова, биљака или дијелова биљака самониклих врста биља и 

гљива, који расту у природном окружењу, шумама и пољопривредним подручјима 

сматра се органском производњом под условом да: 

a) та подручја сакупљања, у временском раздобљу од најмање 3 (три) године, 

прије почетка сакупљања нису била третирана средствима,  осим средстава 

која су одобрена за употребу у органској производњи у складу са чланом 17. 

овог закона и прописа донесених на основу овог закона и да 

b) сакупљање не утиче на стабилност природног станишта или на одржање 

врста у подручју сакупљања. 

(3) Федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљњем 
тексту: федерални министар), на приједлог Комисије за органску производњу (у 
даљњем тексту: Комисија) донијет ће пропис којим ће прописати минималне 
захтјеве за органску биљну производњу у узгоју биља који обухвата поступке и 
одређене норме узгоја биља, услове пријелазног раздобља, паралелну 
производњу, одржавање плодности, плодоред, одобрене листе ђубрива, листе 
средства за заштиту биља и листе средстава за побољшање тла. 
 

Члан 14. 
 (Производна правила за сточарску производњу) 
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(1) Сточарска производња сматра се органском производњом под условом да се уз 

опћа правила производње из члана 12. овог закона, примјењују и сљедећа 

правила, и то: 

а) у односу на поријекло животиња: 

1) животиња из органског узгоја рађа се и узгаја на органском 

пољопривредном газдинству; 

2) животиње које нису органски узгојене, могу се допремити на органско 

пољопривредно газдинство, под посебним условима и за потребе 

размножавања. Ове животиње и њихови производи сматрају се органским 

након истека рока и испуњавања услова пријелазног раздобља из члана 18. 

овог закона и прописа донесених на основу овог закона; 

3) животиње и њихови производи који се на почетку пријелазног раздобља 

већ налазе  на пољопривредном газдинству сматрају се органским након 

истека рока и испуњавања услова пријелазног раздобља из члана 18. овог 

закона и прописа донесених на основу овог закона; 

б) у односу на узгојну праксу и услове држања: 

1) лица запослена код субјекта која брину о животињама морају посједовати 

потребна основна знања и вјештине везане за здравље и добробит 

животиња; 

2) узгојна пракса, укључујући број животиња по јединици површине, те услови 

смјештаја морају осигурати задовољавање развојних, физиолошких и 

етолошких потреба животиња; 

3) животиња мора имати стални приступ отвореном простору, по могућности 

пашњацима, кад год то временски услови и стање тла дозвољавају, изузев 

када посебним прописима нису одређена законска ограничења и обавезе које 

се односе на заштиту здравља људи и животиња; 

4) број животиња мора бити ограничен да не ни дошло до прекомјерне 

испаше, изрованости тла копитима, ерозије или онечишћења/загађења тла 

које узрокују животиње или њихов измет, 

5) животиње из органског узгоја морају да се држе одвојено од животиња из 

неорганског узгоја;  

6) испаша органских животиња на неорганској отвореној површини и испаша 

неорганских животиња на органски површинама дозвољена је под одређеним 

прописаним ограничавајућим условима; 

7) забрањено је везивање или изолација животиња, а изузетно је дозвољено 

за појединачну животињу и на ограничени временски период, и када је то 
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потребно због сигурности или ветеринарских разлога или добробити 

животиња; 

8) трајање пријевоза животиња мора бити сведено на минимум; 

9) у току цијелог животног вијека животиње, било каква патња мора се свести 

на минимум, укључујући одстрањивање дијелова тијела, као и вријеме 

клања; 

10) пчелињаци се постављају на подручја која осигуравају изворе нектара и 

полена који се састоје највећим дијелом од органских узгојених усјева, или  

природне вегетације шума или усјеви који се третирају само методама с 

ниским утицањем на околину.  

11) пчелињак се држи на довољној удаљености од извора који могу довести 

до онечишћења пчелињих производа или лоше утицати на здравља пчела; 

12) кошнице и материјали који се користе у пчеларству требају бити израђени 

од природних материјала; 

13) забрањено је уништавање пчела на саћу као метода повезана уз 

сакупљање пчелињих производа; 

ц) у односу на размножавање и/или расплод: 

1) дозвољене су само природне методе размножавања, а изузетно 

дозвољено је и  вјештачко осјемењивање; 

2) забрањено је размножавање подстакнуто хормонском терапијом или 

сличним супстанцама, изузев у случају када то представља облик 

ветеринарског лијечења појединачне животиње; 

3) забрањени су други облици вјештачке оплодње, попут клонирања и 

преноса ембрија; 

4) обавезно се врши одабир одговарајуће пасмине и/или соја за узгој,  јер се 

на тај начин доприноси превенцији патње животиња и спрјечава потреба за 

дјеломичном или потпуном ампутацијом или уклањањем појединих 

осјетљивих дијелова животињског тијела; 

д) у односу на храну за животиње: 

1) храна за животиње првенствено се обезбјеђује са органске производне 

јединице унутар пољопривредног газдинства на којем се животиње држе или 

са другог органског пољопривредног газдинства из истог подручја и/или 

регије; 

2)  животиње се хране органском храном за животиње која задовољава 

захтјеве исхране у разним фазама њиховог развоја, а дио оброка може 
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садржавати храну са производних јединица пољопривредног газдинства која 

су у пријелазном раздобљу; 

3) уз изузетак пчела, животиње требају имати стални приступ пашњацима 

или кабастој крми; 

4) неоргански састојци хране за животиње биљног поријекла, сировине 

животињског и минералног поријекла, адитиви у храни за животиње, 

одређени производи који се користе у исхрани животиња и помоћне 

супстанце у процесу прераде, дозвољено је  користити ако су одобрени за 

кориштење у органској производњи у складу са чланом 17. овог закона и 

прописа донесених на основу овог закона; 

5) забрањено је кориштење средства за подстицање раста и синтетичких 

аминокиселина; 

6) сисавци који доје, могу се хранити само природним, по могућности 

мајчиним млијеком; 

е) у односу на спрјечавање болести и ветеринарско лијечење: 

1) спрјечавање болести заснива се на одабиру пасмине и/или соја, узгојној 

пракси, висококвалитетној храни за животиње и тјелесној активности 

животиња, одговарајућем броју животиња по јединици површине те смјештају 

са одговарајућим хигијенским условима; 

2) болест се лијечи одмах да се избјегне патња животиње, изузетно 

дозвољена  је примјена хемијски синтетизованих алопатских ветеринарско-

медицинских производа, укључујући антибиотике, када је то неопходно и под 

строгим условима, и у случају када примјена фитотерапеутских,  

хомеопатских и других производа није одговарајућа, а обавезно се утврђују 

ограничења у погледу тока лијечења и раздобља каренце; 

3) дозвољена је примјена имунолошких ветеринарских лијекова; 

4) дозвољени су третмани  који се односе на  заштиту здравља људи и 

животиња, који се примјењују у складу са важећим законодавством; 

ф) чишћење и дезинфекција објеката у којима се држе животиње, 

инфраструктуре тих објеката и опреме, дозвољено је само  производима за 

чишћење и дезинфекцију  који су одобрени за употребу у органској производњи 

у складу са чланом 17. овог закона и прописа донесених на основу овог закона. 

(2) Федерални министар, на приједлог Комисије донијет ће пропис којим ће 

прописати за органску сточарску производњу минималне захтјеве за узгој 

животиња, услове пријелазног раздобља, начин држања животиња, исхрану, његу 

и лијечење животиња. 

 



 

18 

 

Члан 15. 
(Производна правила за узгој животиња  аквакултуре) 

 

(1) Аквакултура се сматра органском производњом под условом да се уз опћа 

правила производње из члана 12. овог закона, примјењују и сљедећа правила у 

производњи, у односу на: 

а) поријекло животиња аквакултуре: 

1) органска аквакултура заснива се на узгоју млађи која потиче од органски 

узгојеног матичног јата и из органских узгајалишта; 

2) изузетно, када се не може набавити млађ из органских матичних  јата или 

из органских узгајалишта, у узгајалиште под посебним условима се могу 

допремити неоргански узгојене животиње; 

б) узгојну праксу: 

1) лица запослена код субјекта која се брину о узгојним животињама морају 

посједовати потребна основна знања и вјештине везане за  здравствене 

потребе и добробит узгојних животиња, 

2) узгојна пракса, укључујући храњење, уређење инфраструктуре и опреме, 

густоћу популације и квалитет воде,  треба да осигуравају задовољавање 

развојне, физиолошке и етолошке потребе сваке животиње; 

3) узгојна пракса треба да буде успостављена на начин да је минималан 

негативни утјецај узгоја на околину, укључујући и онемогућавање бијега 

узгојних животиња у природу; 

4) органски узгојене животиње држати одвојено од осталих неорганских 

узгојних животиња аквакултуре; 

5) при превозу осигурава се поштовање добробити животиња;  

6) патњу узгојних животиња аквакултуре треба свести на минимум, 

укључујући и вријеме клања; 

ц) размножавање: 

1) забрањена је примјена вјештачки изазване полиплоидије, вјештачке 

хибридизација, клонирања и производња једносполних сојева, осим ручним 

сортирањем; 

2) обавезно се врши одабир одговарајућих узгојних сојева; 

3) успостављају се посебни услови управљања за сваку врсту у узгоју и за 

управљање матичним јатом, мријестом и производњом млађи; 

д) храну за рибе и ракове: 
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1)  рибе и ракови хране се храном која задовољава захтјеве исхране у 

различитим фазама њиховог развоја; 

2) удио хране биљног поријекла треба да потиче из органске производње, а 

удио хране од водених животиња из риболова који поштује принцип одрживог 

кориштења рибарских ресурса; 

3) неоргански састојци биљног поријекла за исхрану риба и ракова, састојци 

животињског или минералног поријекла за исхрану риба и ракова, адитиви у 

готовој храни за рибе и ракове, одређени производи који се користе у 

исхрани риба и ракова и помоћне супстаце у процесу прераде, користе се 

само ако су одобрени за кориштење у органској производњи у складу са 

чланом 17. овог закона и прописа донесених на основу овог закона; 

4) није дозвољено кориштење средстава за подстицање раста и синтетичке 

аминокиселине; 

е) шкољкаше из групе мекушаца и друге врсте које не храни човјек, већ се саме 

хране природним планктоном: 

1) организми који се хране филтрацијом храну из воде, све своје потребе за 

храном задовољавају из природе,  осим млађи која се узгаја у 

мрјестилиштима и растилиштима; 

2) организми се узгајају у води односно производним подручјима у складу са 

одредбама Закона о водама („Службене новине Федерације БиХ“ број 70/06) 

односно закона о водама кантона, и испуњавају одредбе прописа и критерије 

о здравственој исправности и квалитету воде за узгој, те у води високог 

еколошког квалитета; 

ф) превенцију болести и ветеринарско лијечење: 

1) спречавање болести заснива се на држању животиња  у оптималним 

условима, што се постиже одабиром одговарајућег мјеста узгоја, оптималном 

конструкцијом узгајалишта, примјеном добре узгојне и управљачке праксе, 

укључујући редовно чишћење и дезинфекцију објеката и простора, 

висококвалитетну храну, одговарајућу густоћу популације, те одабир 

одговарајућих узгојних  врста и сојева; 

2) болест се лијечи одмах, да би се избјегла патња животиње, а хемијски 

синтетизовани алопатски ветеринарски  лијекови,  укључујући  антибиотике,  

могу се примијенити у изузетним случајевима, када је то неопходно и под 

строгим условима, и када примјена  фитотерапеутских, хомеопатских и 

других производа није дала одговарајуће резултате, а тада се утврђују 

ограничења у погледу тока лијечења и периода каренце; 

3) дозвољена је примјена имунолошких ветеринарских лијекова;  
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4) дозвољени су третмани везани за заштиту здравља људи и животиња у 

складу са одговарајућим прописима за заштиту здравља људи и животиња; 

г) чишћење и дезинфекцију рибњака, кавеза, објеката и опреме у аквакултури и 

њихове инфраструктуре и опреме врши се само производима који су одобрени 

за употребу у органској производњи у складу са чланом 17. овог закона и 

прописа донесених на основу овог закона. 

(2) Федерални министар, на приједлог Комисије донијет ће пропис којим ће 
прописати минималне захтјеве за органску производњу животиња у аквакултури, 
узгојну праксу, услове пријелазног раздобља, начин држања, исхрану, његу и 
лијечење. 
 

Члан 16. 
(Производна правила за морске алге) 

 

(1) Сакупљање дивљих морских алги и њихових дијелова које самоникло расту у 

мору сматра се органском производњом под условом да се примјењују сљедећа 

правила производње: 

а) да су производна подручја на којима расту алге еколошки врло доброг стања 

у складу са одредбама Закона о водама („Службене новине Федерације БиХ“ 

број 70/06) и прописа донесених на основу тог закона, да су у складу са 

одредбама прописа о квалитету и здравственој исправности за производњу 

производа анималног поријекла намијењених исхрани људи;  

б) да сакупљање не утиче на дугорочну стабилност природног станишта или 

одржавања врсте у подручју сакупљања. 

(2) Узгој морских алги сматра се органским, ако се обавља у обалним подручјима 

гдје су околишна и здравствена обиљежја еквивалентна као и обиљежја наведена 

у ставу (1) овог члана, и под условом: 

а)  да се у свим фазама производње обавезно примјењује  правило одрживог 

кориштења природних ресурса, од сакупљања младих самониклих алги до 

бербе;   

б) да се у сврху осигурања очувања  разноврсности генских залиха,  редовно 

сакупљају младе самоникле морске алге, како би се допуниле  залихе које 

потичу из узгоја у затвореним просторима.  

(3) Примјена ђубрива није дозвољена, изузев у затвореним узгојним објектима, и 

само ђубривима која су одобрена за такву употребу у органској производњи у 

складу са чланом 17. овог закона и прописа донесених на основу овог закона. 

 
Члан 17. 

(Производи и супстанце за употребу у органском узгоју,  критерији и поступци  
одобравања) 
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(1) Федерални министар доноси одлуке о уврштавању производа и/или супстанци 

на листу одобрених производа и супстанци које је дозвољено користити у 

органском узгоју за сљедеће намјене: 

а) као средства за заштиту биља; 

б) као ђубрива и средства који се користе као побољшивачи тла; 

ц) као неорганске сировине за храну за животиње биљног, животињског и 

минералног поријекла, те одређене супстанце које се користе у исхрани 

животиња; 

д) као додаци храни за животиње и помоћна средстава у процесу производње; 

е) као производи за чишћење и дезинфекцију рибњака, кавеза, објеката, опреме 

и уређаја који се користе у  производњи животиња;  

ф) као производи за чишћење и дезинфекцију објеката,  опреме и уређаја који 

се употребљавају у производњи биља, укључујући складишта на 

пољопривредном газдинству. 

(2) Производи и супстанце из става (1) овог члана уврштавају се на листе 
одобрених производа и супстанци за употребу у органској производњи под 
условом да су испуњени циљеви и начела органске производње, те и опћи и 
посебни захтјеви утврђени за органску производњу у складу са овим законом, и 
када су испуњени сљедећи опћи и посебни критерији који се процјењују као 
цјелина: 
 

a) да је њихово кориштење неопходно за одрживу и несметану производњу и 
да су неопходни за употребу којој су намијењени; 
 

b) да су сви производи и супстанце биљног, животињског, микробиолошког или 
минералног поријекла, а изузетно у случајевима када производи или 
супстанце таквог поријекла нису доступни у довољним количинама и/или 
квалитету или ако нису доступне друге могућности; 

 
c) у случају одобравања производа из става (1) тачка а) овог члана, процјењује 

се и узима у обзир сљедеће: 
 

1) њихова је употреба неопходна за контролу штетног организма и/или 
одређене болести за коју нису доступна друга биолошка, физичка или 
узгојна рјешења или друге ефективне праксе управљања; 

2) ако производи нису биљног, животињског, микробиолошког или 
минералног поријекла и нису у свом природном облику, могу се одобрити 
само под условом да  њихова употреба искључује било какав директан 
додир с јестивим дијелом усјева; 

 
d) у случају одобравања производа и супстанци из става (1) тачка б) овог 

члана, процјењује се и узима у обзир да је њихова употреба неопходна за 
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постизање или одржавање плодности тла за испуњење посебних захтјева у 
исхрани биља, или за побољшање тла; 

 
e) у случају одобравања производа из става (1) тач. ц) и д) овог члана, 

процјењује се и узима у обзир сљедеће:  
1) неопходни су за одржавање здравља животиња, добробити и виталности 

животиња те доприносе одговарајућој исхрани која задовољава 
физиолошке и етолошке потребе дате врсте или би без приступа таквим 
супстанцама било немогуће произвести или очувати храну за животиње; 

2) храна за животиње минералног поријекла, елементи у траговима, 
витамини или провитамини, природног су поријекла, а изузетно у случају 
да су те супстанце недоступне, за употребу у органској производњи могу 
се одобрити одговарајуће хемијски изведене супстанце с истим учинком. 

 
(3) У случају када се сматра да производ и/или супстанца треба бити уврштена или 
додата на листу одобрених или повучена са листе из става (1) овог члана или да 
услови за употребу требају бити измијењени и/или допуњени, потребно је да 
овлаштено контролно тијело достави Федералном министарству, захтјев и 
документацију у којој ће бити наведени и образложени разлози за уврштавање 
и/или измјену и/или допуну или повлачење тих производа или супстанци, а на 
основу које се доноси одлука. 
 
(4) Поднесени захтјеви за уврштавање и/или измјену и/или допуну или повлачење 
из става (3) овог члана се објављују на службеној интернет страници Федералног 
министарства, а одлуку с образложењем за уврштавање и/или измјену и/или 
допуну или повлачење и листе из става (1) овог члана се објављује у „Службеним 
новинама Федерације БиХ“. 
 
(5) Федерални министар, на приједлог Комисије донијет ће пропис којим ће 
прописати услове и ограничења с обзиром на пољопривредне производе на које се 
производи и супстанце из става (1) овог члана могу примијенити, начин примјене, 
дозирање, временско ограничење за употребу и контакт с пољопривредним 
производима, те услове за доношење одлуке о  укидању одобрења и повлачењу 
тих производа и супстанци. 
 
(6) Производи и супстанце које се налазе на одобреним листама из става (1) овог 
члана могу се користити само ако је њихова употреба дозвољена у 
конвенционалној пољопривреди у складу са одговарајућим прописима који су на 
снази у Босни и Херцеговини. 
 

Члан 18. 
(Пријелазно раздобље) 

 

На пољопривредном газдинству на којем се започиње с дјелатношћу органске 

производње, примјењују се сљедећа правила: 

а) пријелазно раздобље започиње када субјект пријави своју дјелатност 

надлежном органу и цјелокупно пољопривредно газдинство или одређене 

производне јединце тог газдинства укључи у систем контроле у складу са 

чланом 29. став (1) овог закона; 
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б) у току пријелазног раздобља примјењују се правила производње утврђена  

овим законом и прописа донесених на основу овог закона; 

ц) за узгој биља и производњу биљних производа, те узгој животиња поштује се 

временски рок утврђен за пријелазно раздобље, који се одређује овисно о врсти 

производње биљне културе или животиње; 

д) на пољопривредном газдинству, које има производне јединице које су под 

органском производњом и производне јединице које су у пријелазном раздобљу 

и/или неорганске производне јединице, субјект је обавезан одвојено чувати 

органске производе од производа произведених у пријелазном раздобљу и/или 

неорганских производа, а животиње држати одвојено или на начин да их је 

лахко раздвојити, и дужан је о свему водити одговарајућу евиденцију којом  ће 

доказати да је извршена одвојеност; 

е) за одређивању датума почетка пријелазног раздобља, у обзир се може узети 

раздобље које непосредно претходи датуму почетка пријелазног раздобља, ако 

су испуњени  одређени услови;  

ф) животиње и производи животињског поријекла произведени у току трајања 
пријелазног раздобља из става 1. тачка ц) овог члана не смију се стављати на 
тржиште и продавати с ознакама која су одређене правилима о означавању и 
рекламирању органских производа у складу са одредбама чл. 24., 25. и 26. овог 
закона и прописа донесених на основу овог закона. 

 
ПОГЛАВЉЕ III. ПРОИЗВОДЊА ПРЕРАЂЕНЕ ХРАНЕ, ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ И 
КВАСЦА  
 

Члан 19. 
(Опћа правила производње прерађене органске хране за животиње) 

 

(1) Производња прерађене органске хране за животиње проводи се одвојено 

временски и просторно од производње неоргански прерађене хране за животиње. 

(2) Органске сировине за храну за животиње и сировине произведене у току 

пријелазног раздобља, није дозвољено истовремено користити као састојак 

органске хране за животиње. 

(3) Забрањено је да се било који састојци који се користе или сировине које се  

прерађују у технолошком поступку производње прерађене органске хране за 

животиње, прерађују уз помоћ хемијски синтетизованих отапала. 

(4) Забрањено је користити материјале и технолошке поступке који поновно 

успостављају својства изгубљена у преради и складиштењу органске хране за 

животиње, узрокованих пропустима у преради тих производа или на други начин, 

или поступака који могу довести у заблуду у погледу органске природе производа. 

 
Члан 20. 
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(Опћа правила производње прерађене органске хране) 
 

(1) Производња прерађене органске хране мора бити временски или просторно 

одвојена од процеса производње неорганске хране. 

(2) У односу на састав органски прерађене хране, морају бити испуњени сљедећи 

услови: 

а) производ мора бити произведен већинским удјелом од састојака 

пољопривредног поријекла, а удио додате воде или кухињске соли се не узима 

у обзир при утврђивању тог удјела; 

б) адитиви, помоћне супстанце у процесу производње, ароме, вода, со, 

приправци од микроорганизама и ензима, минерали, елементи у траговима, 

витамини, аминокиселине и остали микронутријенти у храни за посебне 

прехрамбене потребе дозвољено је користити само ако су одобрени за органску 

производњу у складу са чланом 22. овог закона и прописа донесених на основу 

овог закона; 

ц) неорганске састојке пољопривредног поријекла дозвољено је користити само 

ако су одобрени за употребу у органској производњи у складу са чланом 22. 

овог закона и прописа донесених на основу овог закона;  

д) органски састојак не може бити присутан заједно с неорганским састојком или 

састојком добијеним у пријелазном раздобљу који је исте вриједности;  

е) храна произведена од биљака узгојених у пријелазном раздобљу може да 

садржи само један биљни састојак пољопривредног поријекла. 

(3) Забрањено је користити супстанце и технолошке поступке којима се поновно 

успостављају својства која су изгубљена у преради и/или у току складиштења 

органске хране, а којима се исправљају посљедица узроковане тим пропустима, а 

који могу довести у заблуду везано за органску природу производа. 

(4) Федерални министар, на приједлог Комисије донијет ће пропис којим ће 

прописати услове и правила за прераду, паковање, превоз и складиштење 

органских производа. 

 
Члан 21. 

(Опћа правила производње органског квасца) 
 

(1) За производњу органских квасаца дозвољено је кориштење само органски 

произведених супстрата. Остали производи и супстанце могу се употријебити, 

само ако су одобрени за употребу у органској производњи у  складу са чланом 22. 

овог закона и прописа донесених на основу овог закона; 
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 (2) У органској храни или храни за животиње, органски квасац не смије бити 

присутан заједно с неорганским квасцем. 

Члан 22. 
(Производи и супстанце за употребу у преради,  критерији и поступци  

одобравања) 

 

(1) Федерални министар доноси одлуке о уврштавању производа и/или супстанци 

на листу одобрених производа и супстанци уз услов да су испуњене одредбе из 

члана 20. став (2) тач. б) и ц) и Поглавља III: Производња прерађене хране, хране 

за животиње и квасца овог закона и сљедећи  критерији који се процјењују као 

једна цјелина: 

а) да на тржишту нема производа и супстанци одобрених у складу са одредбама 

овог закона и  

б) да без њихове примјене, не би било могуће произвести или конзервирати 

храну, односно испунити одређене прехрамбене захтјеве у складу са важећим 

прописима. 

(2) Поред услова из става (1) овог члана производи и супстанце из члана 20. става 

(2) тачка б) присутни су у природи и претходно могу бити подвргнути само 

механичким, физичким, биолошким, ензимским или микробиолошким поступцима, 

уз изузетак, у случајевима када таквих производа и супстанци нема на тржишту у 

довољној количини или одговарајућег квалитета. 

(3) Федерални министар одобрава производе и супстанце и укључује их на листу 

из става (1) овога члана и прописује посебне услове и ограничења у погледу 

њихове употребе, те када је то потребно и доказано, доноси и  одлуку о повлачењу 

одобрених производа и супстанци са листе. 

(4) У случају када се сматра да производ и/или супстанца треба бити уврштена или 

додата на листу одобрених или повучена са листе из става (1) овог члана или да 

услови за употребу требају бити измијењени и/или допуњени, потребно је да 

овлаштено контролно тијело достави Федералном министарству, захтјев и 

документацију у којој ће бити наведени и образложени разлози за уврштавање 

и/или измјену и/или допуну или повлачење тих производа или супстанци, а на 

основу које се доноси одлука. 

(5) Поднесени захтјеви за уврштавање и/или измјену и/или допуну или повлачење 

из става (4) овог члана се објављују на службеној интернет страници Федералног 

министарства, а одлука с образложењем за уврштавање и/или измјену и/или 

допуну или повлачење и листа из става (1) овог члана се објављује у „Службеним 

новинама Федерације БиХ“. 
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Члан 23. 
(Прилагођавање производних правила у изузетним случајевима) 

 
(1) Федерално министарство одобрава минимална и временски ограничена 
изузећа од правила производње утврђених одредбама овог закона, када је то 
одговарајуће, и у сљедећим случајевима: 
 

a) када је то неопходно да би се осигурало  започињање или одржавање 
органске производње на пољопривредним газдинствима изложеним 
климатским, географским или структурним ограничењима; 
 

b) када је неопходно ради обезбјеђивања хране за животиње, сјемена и 
вегетативног репродукционог материјала, живих животиња и других уноса 
репроматеријала на газдинство, у случају када  таквих уноса нема на 
тржишту у органском облику; 

 
c) када је неопходно ради обезбјеђивања састојака пољопривредног поријекла, 

у случајевима када  таквих састојака нема на тржишту у органском облику; 
 

d) када су неопходна ради примјене за  рјешавање посебних тешкоћа које се 
односе на управљање у органском узгоју животиња; 

 
e) када су неопходна у вези с кориштењем посебних производа и супстанци у 

преради из члана 20. став (2) тачка б) овог закона, да би се  осигурала 
производња хране  у органском облику; 

 
f) када су привремене мјере потребне у сврху омогућавања наставка органске 

производње или поновног покретања у случају природних катастрофа;  
 

g) када је неопходно користити прехрамбене адитиве за храну и остале 
супстанце из члана 20. став (2) тачка б) овог закона или у храни за животиње 
и остале супстанце у складу са одредбама  члана 17. став (1) тачка (д) овог 
закона, а тих  производа и супстанци нема на тржишту, искључујући оне које 
су произведене од ГМО-а; 

 
h) када се захтјева кориштење адитива за храну и осталих супстанци из члана 

20. став (2) тачка б) или адитива и додатака храни за животиње из члана 17. 
став (1) тачка д) овог закона у циљу испуњавања одредби посебних прописа.   

 
(2) Федерални министар, на приједлог Комисије донијет ће пропис којим ће 
прописати услове за прилагођавање производних правила у изузетним 
случајевима из става (1) овог члана. 
 

 
ДИО ЧЕТВРТИ-ОЗНАЧАВАЊЕ 
 

Члан 24. 
 (Употреба израза који се односе на органску производњу) 
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(1)  Израз  „органски производ“  може бити назначен на органском производу, и 

може се користити при означавању у промотивним материјалима или 

комерцијалним документима само ако су производ и његови састојци или сировине  

добивени у складу с правилима утврђеним  овим законом и прописима донесеним 

на основу њега. Израз  „органски производ“ може се користити и при означавању и 

презентирању сирових и непрерађених пољопривредних производа, ако су исти 

произведени у складу са правилима утврђеним овим законом и прописима 

донесеним на основу њега.  

(2) Забрањено је кориштење израза из става (1) овог члана на територији  

Федерације БИХ, на било којем од службених писама и језика у Федерацији БИХ за 

означавање, презентирање и рекламирање и у комерцијалним документима, 

производа који нису произведени у складу са овим законом, осим ако се не односе 

на пољопривредне производе садржане у  храни или храни за животиње или је 

јасно видљиво да су повезани с органском производњом. Забрањено је кориштење 

било каквих израза, укључујући израз кориштен у заштитним знаковима, или начин 

означавања или рекламирања који могу довести у заблуду потрошача или 

корисника, упућујући га да производ или његови састојци или сировине  испуњавају 

захтјеве прописане овим законом. 

(3) За производ који се мора означити као производ који садржи, састоји се или је 

произведен од ГМО-а,  забрањено је кориштење израза из става (1) овог члана. 

(4) За прерађену органску храну, израз из става (1) овог члана може се користити: 

а) у продајним називима хране, под условом да: 

1) прерађена храна испуњава услове из  члана 20. овог закона;  

2) најмање 95% тежинског удјела састојака чине органски састојци  

пољопривредног поријекла; 

б) само у попису  састојака,  под условом да је храна у складу са одредбама из 

члана 20. став (1). и став ( 2) тач. а), б) и д) овог закона; 

ц) само у попису састојака, и то у истом видном пољу као и продајни назив 

хране,  под условом:  

1) да је главни  састојак производ лова или риболова;  

2) да садржи друге састојке пољопривредног поријекла, који су сви 

органски; 

3) да та храна испуњава услове из члана 20. став (1) и става (2) тач. а), б) 

и д) овог закона. 

(5) У попису састојака треба бити назначено који су састојци органски произведени, 

а  у случајевима из става (4) тач. б) и ц) овог члана на попису састојака назначава 
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се и процентуални удио органских састојака, у односу на укупну количину састојака 

пољопривредног поријекла. 

6) Изрази и назнаке из овог члана означавају се истом бојом, величином и обликом 

слова као и остали подаци садржани  у попису састојака. 

Члан 25. 
(Обавезни наводи) 

 

(1) Када се назначи израз из члана 24. став (1) овог закона: 

а) при означавању се мора навести кодни број контролног тијела чијој контроли 

подлијеже субјект код којег је обављена завршна фаза производње или 

прераде;  

б) када се користи логотип Федерације БиХ из члана 26. овог закона,  на 

амбалажи упаковане хране, у истом видном пољу уз логотип Федерације БиХ, 

се наводи и мјесто узгоја пољопривредних сировина од којих се производ 

састоји, у једном од сљедећих облика: 

1) „узгојено у ФБиХ“, ако је пољопривредна сировина узгојена на територији 

Федерације БиХ; 

2) „узгојено изван ФБиХ“, ако пољопривредна сировина није узгојена на 

територији Федерације БиХ и 

3) „узгојено „у/изван ФБиХ“, ако је дио пољопривредних сировина узгојен на 

територији Федерације БиХ, а дио изван територије Федерације БиХ. 

(2) Код кориштења навода  из става (1) тач. б) подтач. 1) и 2) овог члана, мали 

тежински удио састојака се може занемарити, под условом да количина тих 

састојака није већа од 2% од укупног тежинског удјела састојака пољопривредног 

поријекла. 

(3) Употреба логотипа Федерације БиХ из члана 26. овог закона и навода из става 

(1) тач. б) овог члана није обавезна за производе увезене из трећих земаља. 

(4) Наводи из става (1) овог члана означавају се на видном мјесту тако да буду 
лахко уочљиви, читљиви и неизбрисиви. 

 
Члан 26. 

(Логотип Федерације БиХ) 
 

(1) Када се користи израз из члана 24. став (1), уз обавезне наводе из члана 25., 

обавезна је и употреба федералног логотипа за означавање, презентацију  и 

рекламирање органских производа у складу са одредбама овог закона и 

прописима донесеним на основу њега. 
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(2) Забрањено је кориштење логотипа Федерације БиХ за производе који су 

настали у пријелазном раздобљу и за храну из члана 24. став (4)  тач. б) и ц) овог 

закона.  

(3) Федерални министар донијет ће пропис којим ће прописати садржај, величину и 

изглед (дизајн) логотипа Федерације БиХ из става (1) овог члана за означавање 

органских производа произведених у Федерацији БИХ. 

 

 Члан 27. 
(Посебни захтјеви за означавање) 

 
Федерални министар, на приједлог Комисије донијет ће пропис којим ће прописати 
правила за означавање и састав органске хране за животиње, производе биљног 
поријекла произведене у пријелазном раздобљу и пољопривредни репродукциони 
материјал. 
  

Члан 28. 
(Приватни логотип) 

 
Дозвољено је кориштење приватних логотипа у означавању, презентирању и 
рекламирање производа који  испуњавају услове прописане овим законом. 
 
 
ДИО ПЕТИ –КОНТРОЛЕ 

 
Члан 29. 

(Систем контрола)  
 

(1) Органска производња подлијеже стручној контроли, чија природа и учесталост 

се одређују на основу процјене ризика, појава неправилности и утврђивања 

усклађености с одредбама овога закона. Субјекти подлијежу стручној контроли, 

најмање једном годишње, изузев субјеката који се баве трговином на велико 

упакованом храном и субјеката који продају директно крајњем потрошачу или 

кориснику у складу са одредбом из члана 30. став (4) овог закона. 

(2) Уз обавезну стручну контролу органска производња подлијеже и службеним 

контролама у складу са одредбама утврђеним овим законом и прописима 

донесеним на основу њега. Службене контроле над примјеном овог закона и 

прописа донесених на основу овог закона, проводе се и у складу са одредбама 

посебних прописа којим је уређена област пољопривреде и хране.   

(3) Федерално министарство може да овласти једно или више контролних тијела за 

обављање стручне контроле. У сврху овлашћивања контролног тијела, правно 

лице подноси захтјев који треба да садржи опис и обим послова и услова под 

којима те послове обавља, уз који прилаже доказе да: 
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а) је правно лице регистровано за обављање послова стручне контроле у 

органској производњи или је у саставу правног лица у складу са одредбама 

важећих прописа о регистрацији дјелатности на територији Федерације БиХ; 

 б) посједује одговарајућу опрему потребну за обављање стручне контроле: 

компјутерска опрема, опрема за узимање узорака, и друга потребна опрема, 

која је одговарајућа према броју запослених, обиму послова и специфичним 

потребама, те да има уговор са овлаштеном лабораторијом, као и да посједује 

инфраструктуру потребну за провођење додијељених послова; 

ц) има довољан број стручно квалификованих запослених, одговорних за 

стручну контролу у органској производњи, који имају доказ о завршеном студију 

из области биотехничких наука и да има у радном односу на неодређено 

вријеме најмање једног запосленика  са најмање три  године искуства у струци; 

д) је непристрасно и да није у сукобу интереса у извршавању додијељених 

послова; 

е) посједује акт о акредитацији издат од Института за акредитацију Босне и 

Херцеговине,  према условима БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17065 – Опћи захтјеви за 

оцјењивање усклађености  тијела која цертифицирају производе, процесе и 

услуге; 

ф) посједује стандардни поступак за стручну контролу који треба слиједити, а 

који садржи детаљан опис поступка стручне контроле и мјера предострожности 

према субјектима који су под његовом контролом; и 

г) посједује мјере које примјењује у случају неправилности и/или кршења 

одредби овог закона и прописа донесених на основу овог закона. 

(4) Федерално министарство не може додијелити контролним тијелима сљедеће 

послове: 

а) контролу и ревизију других контролних тијела, и 

б) овлашћење за одобравање изузећа из члана 23. овог закона, изузев у случају 

када је то предвиђено прописом донесеним на основу овог закона. 

 (5) На основу поднесеног писаног захтјева и достављених доказа Федерално 

министарство, утврђује испуњеност услова и ако су они испуњени, доноси рјешење 

о овлашћивању правног лица као контролног тијела за провођење стручне 

контроле и додјељује му кодни број. 

 (6) Контролно тијело је дужно у року од 30 дана од дана завршетка стручне 

контроле доставити извјештај о проведеној контроли Федералном министарству. 

Када резултати стручне контроле доказују да нису испуњени услови или 

вјероватноћу да нису испуњени услови у складу са одредбама овог закона и 

прописа донесених на основу овог закона, контролно тијело мора одмах и без 
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одгађања о томе извијестити Федерално министарство и Федералну управу за 

инспекцијске послове (у даљњем тексту: Федерална управа). 

(7) Када се управним надзором утврди да контролно тијело не проводи правилно 

послове за које је овлаштено, Федерално министарство ће рјешењем ставити ван 

снаге дато овлаштење. 

(8) Федерално министарство у вршењу управног надзора, поред задатка из става 

(7) овог члана, и Федерална управа у вршењу инспекцијског надзора обавезни су и 

да: 

а) осигурају да је контрола коју проводи контролно тијело објективна и неовисна; 

б) потврђују ефикасност контрола извршених од стране контролних тијела; 

ц) запримају обавијести о утврђеним неправилностима или кршењима  одредби 

овог закона и проведеним корективним мјерама; 

д) одузимају овлаштење контролном тијелу које престане испуњавати  захтјеве 

из тач. а) и б) овога става или више не испуњава захтјеве из става (3) овог 

члана или пропусти испуњавати захтјеве из ст. (9), (10) и (12) овог члана. 

(9) Контролна тијела морају омогућити Федералном министарству и Федералној 

управи приступ њиховим канцеларијама и објектима, те увид у све податке, као и 

пружити помоћ која им је неопходна за провођење надзора. 

(10) Контролна тијела осигуравају да се на субјекте под њиховом контролом 

примјењују и правила о стручној контроли у складу са ставом (13) овог члана. 

(11) Сваки субјект је дужан да осигура сљедивост сваког производа у свим фазама 

производње, прераде и дистрибуције ради пружања гаранције потрошачима да су 

органски производи произведени у складу с овим законом.  

(12) Контролна тијела најкасније до 31. јануара текуће године достављају 

Федералном министарству и Федералној управи листу субјеката који су до 31. 

децембра претходне године били под њиховом стручном контролом. До 31. марта 

текуће године сваке године, контролно тијело доставља Федералном министарству 

и Федералној управи збирни извјештај о проведеним контролама у току претходне 

године. 

(13) Федерални министар, на приједлог Комисије донијет ће пропис којим ће 
прописати начин и методологију по којој ће се проводити стручна контрола у 
систему органске производње. 

Члан 30. 
 (Примјена система контрола) 

 

(1) Субјект  који производи, припрема, складишти или увози производе из члана 2. 

став (1) овог закона или субјект који такве производе ставља на тржиште, прије 
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стављања производа на тржиште, означеног као органски производ или производ 

из пријелазног раздобља, мора: 

а) подвргнути своју  дјелатност систему стручне контроле из члана 29. овог 

закона; 

б) уписати се у Регистар субјеката из члана 34. став (2) тачка 1) овог закона и  

ц) водити евиденцију о различитим активностима којима се бави у складу са 

одредбама овог закона. 

(2) Одредбе става (1) овог члана односе се и на извознике који извозе производе 

произведене у складу с производним правилима прописаним овим законом. 

(3) Када субјект било коју од дјелатности подуговори с трећом страном, та страна 

ће бити подвргнута захтјевима из става (1) овог члана, а подуговорене дјелатности 

се морају укључити у систем стручне контроле. 

(4) Федерално министарство, субјекте који производе продају крајњем потрошачу 

или кориснику, може изузети од примјене одредби овог члана, под условом да они 

те производе не производе, прерађују или складиште, односно да не увозе такве 

производе из трећих земаља и да те активности нису подуговорили с трећом 

страном. 

(5) Федерално министарство дужно је да осигура сваком субјекту, који испуњава 

одредбе овог Закона и изврши плаћање трошкова стручне контроле, да буде 

укључен у систем стручне контроле. 

(6) Контролна тијела дужна су водити ажурирану евиденцију,  која садржи  називе и 

адресе субјеката који подлијежу њиховој контроли. Ова евиденција  мора бити 

доступна  заинтересованим странкама. 

Члан 31. 
(Писани докази) 

 

(1) Овлаштено контролно тијело из члана 29. став (5) овог закона, на основу 

извјештаја о извршеним контролама, издаје цертификат субјекту који је укључен у 

систем стручне контроле и који у оквиру своје дјелатности испуњава захтјеве 

прописане овим законом. Цертификат мора садржавати најмање назив субјекта, 

количину, врсту и/или листу производа обухваћених цертификатом и рок важења 

цертификата. 

(2) Овлаштено контролно тијело из члана 29. став (5) овог закона, за органске 

производе који се увозе, на основу поднесеног захтјева од стране регистрованог 

увозника и на основу извршене контроле документације и цертификата издатог од 

стране надлежног органа земље поријекла, издаје потврду да је тај производ 

произведен у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега.  
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(3) У поступку издавања потврде из става (2) овог члана, субјект који увози 

органске производе је дужан овлаштеном контролном тијелу да поднесе захтјев и 

потребну документацију, на основу које се може утврдити да је тај производ 

произведен у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега и да 

је за њега издат цертификат од стране надлежног органа у земљи поријекла.  

(4) Послове из ст. (2) и (3) овог члана, овлашћено контролно тијело врши као 

повјерене послове, а на питања која нису посебно уређена овим законом, а односе 

се на поступак издавања потврда, примјењују се одредбе закона којим се уређује  

управни  поступак. 

(5) Федерални министар, на приједлог Комисије прописује документацију која се 

доставља уз захтјев за издавање потврде из става (2) овог члана.  

(6) Субјекти су обавезни да провјеравају цертификате и потврде својих 

добављача. 

(7) Оригинал потврда из става (2) овог члана прати робу до првог примаоца, а 
након тога се мора чувати најмање двије године, и бити доступна на увид, на 
захтјев од стане надлежног органа или контролног тијела. 
 

Члан 32. 
 (Мјере у случају неправилности) 

 

(1) У случају када се утврде неправилности у погледу испуњавања захтјева 

прописаних овим законом, овлаштено контролно тијело из члана 29. став (5) овог 

закона, неће издати цертификат субјекту код којег је та неправилност утврђена. 

Субјект  којем није издат цертификат  не може вршити означавање, рекламирање и 

презентацију те цјелокупне серије производње, односно не може назначити на 

производу изразе и ознаке органске производње. 

(2) Када се установи неправилност испуњавања захтјева прописаних овим 

законом,  Федерално министарство, на приједлог овлаштеног контролног тијела из 

члана 29. став (5) овог закона ће субјекту забранити стављање на тржиште 

производа, који се односе на поступак органске производње у означавању, 

рекламирању и презентацији на одређени временски период. 

(3) Обавијест са подацима о случајевима утврђених неправилности или кршења 

одредби овог закона, а који утичу на статус органског производа, без одгађања 

мора бити достављена Федералном министарству и надлежној инспекцији.  

 
Члан 33. 

(Размјена информација) 
 

Федерално министарство и овлаштена контролна тијела из члана 29. став (5) овог 
закона,  на писани захтјев дају релевантне информације о резултатима својих 
контрола другим надлежним органима и контролним тијелима у случајевима када 
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се затражи гаранција да је неки производ произведен у складу са овим законом, а 
ове информације се могу размјењивати и на властиту иницијативу. 

 
Члан 34. 

(Успостава и вођење Регистара) 
 

(1) Органском производњом, увозом органских производа, стручном контролом над 

органском производњом могу се бавити субјекти уписани у Регистар. 

(2) У обављању послова из става (1) овог члана Федерално министарство води 

сљедеће Регистре: 

а) Регистар субјеката у органској производњи (у даљњем тексту: Регистар 

субјеката), и 

б) Регистар овлаштених контролних тијела. 

(3) Услове које морају испуњавати субјекти за упис у Регистре из става (2) овог 

члана, садржај, облик и начин вођења Регистра прописује федерални министар. 

 
Члан 35. 

(Упис у Регистар) 
 

(1) Федерално министарство доноси рјешење о упису у Регистре из члана 34. став 

(2) овог закона на основу захтјева субјекта и када утврди да подносилац захтјева 

испуњава услове из члана 34. став (3) овог закона. 

(2) Федерално министарство ће субјекта уписаног у Регистре из члана 34. став (2) 

овог Закона брисати из Регистра рјешењем на његов захтјев, односно кад се 

утврди да је престао испуњавати услове прописане овим законом и прописима 

донесеним на основу овог закона. 

(3) Федерално министарство, обавезно је израдити Листу субјеката који су на 

основу правомоћног рјешења уписани и/или брисани из Регистра из члана 34. став 

(2) овог закона. 

(4) Листе из става (3) овог члана, Федерално министарство објављује на својој 

службеној интернет страници и редовно их ажурира. 

Члан 36. 
(Брисање из Регистра) 

 

(1) Федерално министарство доноси рјешење о брисању субјекта из Регистра 

субјеката из члана 34. став (2) тачка 1) овог закона и у случају када понови 

прекршај за који је у прекршајном поступку изречена казна из члана 48. и/или 

члана 49. и/или члана 50. овог закона. 

(2) Субјект који је рјешењем из става (1) овог члана брисан из Регистра субјеката, 

може поднијети захтјев за поновни упис тек након истека временског периода 
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прописаног за одговарајуће трајање пријелазног раздобља у органској 

производњи. 

(3) Федерално министарство по службеној дужности доноси  рјешење о брисању 
контролног тијела из Регистра овлаштених контролних тијела из члана 34. став (2) 
тачка 2)  када се утврди да не извршава послове у складу са одредбама овог 
закона. 
 
(4) Рјешење из члана 35 става (1), (2), и става (3) овог члана је коначно и против 
истог није допуштена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 
судом. 
 
(5) Правно лице које је рјешењем из става (3) овог члана брисано из Регистра 
овлаштених контролних тијела може поднијети захтјев за поновни упис у Регистар, 
тек након истека двије године од дана правоснажности рјешења. 
 
 
 
 
ДИО ШЕСТИ- УВОЗ И ИЗВОЗ  
 

Члан 37. 
(Увоз органских производа) 

 

(1) Субјекту који је уписан у Регистар субјекат из члана 34. став (2) тачка 1) овог 

закона дозвољен је увоз и стављање органских производа на тржиште Федерације 

БиХ, ако су ти производи  упаковани и затворени на начин који спријечава замјену 

њиховог садржаја и ако субјект за њих посједују цертификат  издат од стране 

надлежног органа и/или контролног  тијела из земље поријекла којим се потврђује 

органски статус тог производа. 

(2) Субјект из става (1) овог члана обавезан је на царинским документима 

назначити да се ради о органском производу и проћи поступак потврђивања од 

стране овлаштеног контролног тијела из члана 29. став (5) овог закона, прије 

стављања производа на тржиште Федерације БиХ. 

 
Члан 38. 

(Стављање на тржиште органских производа из увоза) 
 

Субјект може  ставити на тржиште Федерације БиХ органски производ увезен из 

треће земље, ако испуњава услове из члана 37. овог закона.  

 
Члан 39. 

(Извоз органског производа) 
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Субјект који извози органски производ, дужан је у одговарајућу рубрику царинске 

декларације назначити да се ради о органском производу и навести број 

цертификата који прилаже уз ту царинску декларацију. 

 
Члан 40. 

(Слободно кретање органских производа) 
 
(1) Не може се забранити или ограничити стављање на тржиште органских 
производа од стране надлежног органа и контролног тијела, ако су ти производи на 
тржиште стављени у складу са овим законом и прописима донесеним на основу 
њега.  
 
(2) За биљну и сточарску производњу на подручју кантона у Федерацији БиХ, могу 
се примијенити строжа правила, ако су та правила примјењива и на неорганску 
производњу и под условом да су у складу са овим законом и не спрјечавају или 
ограничавају стављање на тржиште органских производа произведених изван 
подручја дотичног кантона. 

 
Члан 41. 

(Достављање података Федералном министарству) 
 

(1) Овлашћена контролна тијела за издавање потврда за органске производе из 
увоза редовно достављају сљедеће податке Федералном министарству: 

а) називе и адресе, бројеве кодова и ознаке надлежних органа; и 
б) називе и адресе, бројеве кодова и ознаке контролних тијела. 

 
(2) Федерално министарство је обавезно на својој службеној страници да 
објављује и ажурира податке из става (1) овог члана. 
 

Члан 42. 
(Статистички подаци) 

 
Федерално министарство доставља Федералном заводу за статистику, 
статистичке податке дефинисане Статистичким програмом. 
 

Члан 43. 
(Комисија за органску производњу) 

 
(1) За подстицање, унапређивање и праћење развоја, давање стручних мишљења 
и приједлога у органској производњи у складу са овим законом, Федерално 
министарство оснива Комисију за органску производњу (у даљњем тексту: 
Комисија). 
 
(2) Федерални министар, на писани приједлог достављен од надлежних 
федералних и кантоналних органа управе за послове пољопривреде и рибарства, 
из редова научних и стручних радника, представника федералних и кантоналних 
органа управе, представника субјеката и потрошача, те представника невладиних 
организација које активно раде на промоцији органске производње, именује 
чланове и секретара Комисије. 
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(3) Комисија се именује на период од пет година, а накнада за рад се обезбјеђује у 
буџету Федералног министарства. 
 
(4) Износ висине накнаде утврђује се по одржаној сједници, а исплаћује се само 
члановима и секретару Комисије који су присуствовали сједници. 
 
(5) На првој сједници Комисије, чланови већином гласова, бирају замјеника 
предсједника Комисије, предлажу висину накнаде и Пословник о свом раду на који 
сагласност даје федерални министар. 
 
(6) Предсједник Комисије је у обавези да: 

а) сазове и одржи најмање шест, а највише девет сједница у току једне године;  
б)  изради годишњи план рада и достави федералном министру на усвајање; 
ц) изради извјештај о раду Комисије, у којем је садржан преглед проведених 
активности и извјештај с оцјеном стања у области органске производње и 
приједлог активности за наредни период. 

 
(7) Федерални министар, садржај и рокове за достављање аката из става (6) тач. 
б) и ц), утврђује рјешењем о именовању Комисије. 
 
(9) Рјешење о формирању Комисије федерални министар ће донијети у року од 
три мјесеца од дана ступња на снагу овог закона. 
 
 
 
ДИО СЕДМИ- НАДЗОР 

 
Члан 44. 

(Управни и инспекцијски надзор) 
 

(1) Управни надзор над проведбом овог закона и прописа донесених на основу 
њега и радом контролних тијела врши Федерално министарство. 
 
(2) Инспекцијски надзор над проведбом овог закона и прописа донесених на основу 
њега врше пољопривредни инспектори надлежних федералних и кантоналних 
инспекцијских органа управе.  
 
(3) Федерална управа за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор над 
радом овлаштених контролних тијела уписаних у Регистар из члана 34. став (2) 
тачка 2) овог закона, а надлежне кантоналне управе за инспекцијске послове врше 
инспекцијски надзор над субјектом уписаним у Регистар из члана 34. став (2) тачка 
1) овог закона на административном подручју за које су надлежни. 
 
(4) Изузетно од одредбе става (2) овог члана, инспекцијски надзор на повођењем 
одредби овог закона и прописа донесених на основу њега, а који се односе на 
рекламирање, квалитет, означавање, паковање и складиштење органских 
производа у промету, врше тржишни инспектори инспектората и инспекције других 
органа управе у оквиру своје надлежности и у складу са посебним прописима. 
 



 

38 

 

(5) Послови управног и инспекцијског надзора врше се у складу са одредбама овог  
закона, Закона о организацији органа управе у Федерацији БиХ („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 35/05) и Закона о инспекцијама у Федерацији БиХ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, број 73/14). 

 
Члан 45. 

(Овлашћења инспектора) 
 
(1) У вршењу инспекцијског надзора кантонални пољопривредни инспектор има 
сљедећа права, дужности и овласти: 

a) надзирати рад и испуњавање услова субјеката уписаних у Регистар; 

b) надзирати провођење правила производње у органској производњи; 

c) надзирати начин сакупљања самониклог биља и гљива; 

d) надзирати прераду органске хране и хране за животиње; 

e) узимати узорке органских производа, тла, ђубрива, побољшивача тла, 
средстава за заштиту биља и других производа и састојака који се 
примјењују у производњи и преради органских производа, у складу са 
прописима из надлежности инспекције; 

f) надзирати означавање, паковање, складиштење и превоз производа из 
органске производње, 

g) провјеравати начин вођења и тачност података у евиденцијама које је 
субјект дужан водити на основу овог закона и прописа донесених на 
основу њега; 

h) привремено забранити производњу, кориштење израза и стављање у 
промет производа означеног с наводима и ознакама које упућују на 
органску производњу, а за које утврди да је произведен на начин који је у 
супротности с одредбама овог закона и прописа донесених на основу 
њега; 

i) поступити у складу са одредбама Закона о прекршајима Федерације БиХ 
(Службене новине Федерације БиХ 63/14), ако утврди да је дошло до 
повреде одредби овог закона и прописа донесених на основу њега; 

j) обавијестити други орган, ако у вршењу инспекцијског надзора утврди да 
је повријеђен закон или други пропис из дјелокруга другог надлежног 
органа; и 

k) наредити и друге мјере и радње потребне за провођење овог закона и 
прописа донесених на основу њега. 

 
(2) У вршењу инспекцијског надзора федерални пољопривредни инспектор има 
сљедећа права, дужности и овласти: 

a) надзирати рад контролних тијела у провођењу одредби овог закона и 
прописа донесених на основу њега; 

b) рјешењем привремено забранити рад контролном тијелу, када се утврди да 
оно не испуњава услове из члана 29. става (3) овог закона до коначне 
одлуке Федералног министарства и доношења рјешења  о одузимању 
овлаштења; 
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c) поступити у складу са одредбама Закона о прекршајима Федерације БиХ 
(Службене новине Федерације БиХ 63/14), ако утврди да је дошло до 
повреде одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега; 

d) обавијестити други орган ако у вршењу  инспекцијског надзора утврди да је 
повријеђен закон или други пропис из дјелокруга надлежности  другог 
органа и 

e) наредити и друге мјере и радње потребне за провођење овог закона и 
прописа донесених на основу њега. 

(3) Када се утврди да узети узорци не одговарају прописаним захтјевима, трошкове 
анализе узорака сноси субјект, а када узорак одговара прописаним захтјевима, 
трошкове сноси орган који проводи инспекцијски надзор. 
 

Члан 46. 
(Најава инспекцијског надзора) 

 
(1) Инспектор може вршити инспекцијски надзор код субјекта надзора без 
претходне најаве у било које доба дана и ноћи у току његовог радног времена, на 
мјесту које је подложно инспекцијском надзору, а, изузетно, и изван радног 
времена уколико постоји оправдана потреба за вршење инспекцијског надзора 
како је то наведено у налогу за инспекцијски надзор. 
2) Ако се инспекцијски надзор врши у пословним просторијама субјекта надзора, а 
не може се завршити у току његовог радног времена, инспектор може извршити 
привремено печаћење пословног простора или дијела пословног простора или 
само опреме у том простору у којем се налазе ствари или документација на које се 
односе радње инспекцијског надзора а ради довршења започетог инспекцијског 
надзора који се има наставити наредног радног дана.  
3) О привременом печаћењу пословног простора или опреме из става 2) овог 
члана доноси се закључак против којег се не може изјавити посебна жалба. 

 
Члан 47.  

(Инспекцијски надзор) 
 

(1) Инспектор у вршењу инспекцијског надзора води поступак и саставља записник 
о утврђеном стању, као и о подацима и обавијестима добијеним у току обављања 
надзора. 
 
(2) Ако инспектор у проведби инспекцијског надзора утврди да су повријеђене 
одредбе овог закона или прописа донесених на основу њега, наредит ће рјешењем 
да се утврђене неправилности, односно недостаци отклоне у одређеном року. 
 
(3) Инспектор ће донијети рјешење из става (2) овог члана без одгађања, а 
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка надзора. 
 
(4) На рјешење инспектора о наложеним управним мјерама може се изјавити 
жалба у року од осам дана од дана пријема рјешења. 
 
(5) Жалба на рјешење инспектора о управним мјерама ne одгађа извршење 
рјешења ако овим или посебним федералним законом није друкчије одређено.  
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(6) Одредбе става (4) и (5) овога члана односе се и на закључак инспектора против 
којег је допуштена жалба.  
 
(7) О жалби на рјешење и закључак федералнога инспектора рјешава мјеродавно 
федерално министарство из управне области на коју се односи инспекцијски 
надзор ако овим или посебним федералним законом није друкчије одређено. 
 
(8) О жалби на рјешење и закључак кантоналног инспектора које је донесено по 
федералним или прописима БиХ рјешава руководилац Федералне управе. 
 
(9) Жалба из става (8) овог члана не одгађа извршење рјешења ако овим или 
посебним законом није друкчије прописано.  
 
(10) Рјешење федералног министарства донесено по жалби на рјешење и 
закључак федералног инспектора и рјешење Федералне управе донесено по 
жалби на рјешење и закључак кантоналног инспектора коначни су управни акти и 
против њих се може покренути управни спор пред надлежним судом. 
 
(11) На поступак инспекције који није уређен одредбама овог закона примјенит ће 
се одредбе Закона о инспекцијама у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број 73/14). 
 

  
ДИО ОСМИ - ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 48. 
(Прекршаји субјеката) 

 
(1) Новчаном казном од 12.000,00 до 25.000,00 КМ казнит ће се за прекршај правно 
лице ако: 

а) у органској производњи користи ГМО (члан 10. овог Закона); 
б) употребљава јонизирајуће зрачење, (члан 11. овог Закона). 

 
(2) Новчаном казном од 2.500,00 до 5.000,00 КМ казнит ће се физичко лице ако у 
обављању пословања почини прекршај из става (1) овог члана. 
 
(3) За прекршај из става (1) овог члана казнит ће се новчаном казном у износу од 
1.250,00 до 2.500,00 КМ и одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 49. 
 

(1) Новчаном казном од 5.000,00 до 15.000,00 КМ казнит ће се за прекршај правно 
лице ако: 

a) органску производњу не подвргне систему стручне контроле у складу са 
чланом 29. став (1) овог закона; 

b) органске производе ставља на тржиште, а да за исте није издат цертификат 
и/или потврда у складу са чланом  31.  ст. (1) и (2) овог закона;  

c) производе ставља на тржиште као органске, а није уписан у Регистар из 
члана 34. став (2) овог закона; 

d) ако увози и ставља на тржиште органске производе у супротности са 
одредбом из члана 37. овог закона; 
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e) ако у означавању, презентацији и комерцијалним документима користи 
израз који се односи на органску производњу у супротности са  одредбом из 
члана 24. овог закона; 

f) користи ђубрива у супротности са одредбама утврђеним у члану 13. став (1) 
тач. д) и е) и чланом 17. овог закона; 

g) користи средства за заштиту биља у супротности са  одредбама члана 13. 
став (1) тачка х) и члана 17. овог закона. 

 
(2) Новчаном казном од 1.250,00 до 3.750,00 КМ казнит ће се физичко лице, ако у 
обављању пословања почини прекршај из става (1) овог члана. 
 
(3) За прекршај из става (1) овог члана, казнит ће се новчаном казном у износу од 
1.000,00 до 2.000,00 КМ и одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 50. 
 

(1) Новчаном казном од 1.250,00 до 7.500,00 КМ казнит ће се за прекршај правно 
лице ако: 

a) користи производе и супстанце у узгоју које није одобрио надлежни орган у 
складу са чланом 17. овог закона; 

b) користи пољопривредни репродукциони материјал у супротности са 
одредбом из члана 13. став (1) тачка и) овог закона; 

c) сакупљање самониклог биља и гљива обавља у супротности са одредбом 
члана 13. став (2) овог закона; 

d) не примјењује одредбе правила производње у сточарству у складу са члан 
14. став (1) тач. а), б), ц), д) и е) овог закона; 

e) не примјењује правила производње за узгојне животиње и остале организме 
у аквакултури, у складу са  чланом 15. став (1) овог закона; 

f) не примјењује  правила производње за морске алге у складу са чланом 16. 
овог закона; 

g) производњу прерађене хране и хране за животиње обавља у супротности 
са одредбом члана 19. овог закона; 

h) производњу прерађене хране обавља у супротности са одредбама чл. 20., 
21. и 22. овог закона; 

i) органски производ није означио у складу са одредбама из чл. 24., 25., 26., 
27. и 28. овог закона; 

j) инспектору не омогући несметано обављање инспекцијског надзора у 
складу са  одредбом из члана 44. ст.(3) и (4) овог закона; и 

k) не поступи по рјешењу инспектора из члана 47. овог закона. 

 
(2) Новчаном казном од 500,00 до 2.000,00 КМ казнит ће се физичка лице ако у 
обављању пословања учини прекршај из става (1) овог члана. 
 
(3) За прекршај из става (1). овог члана казнит ће се новчаном казном у износу од 
250,00 до 500,00 КМ и одговорно лице у правном лицу. 
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Члан 51. 
 

(1) Новчаном казном од 500,00 до 3.500,00 КМ казнит ће се за прекршај правно 
лице ако: 

a) не примјењује одредбе из члана 12. овог закона; 

b) поступа у супротности са одредбама прописа из члана 13. став (3), члана 
14. став(2), члана 15. став (2) и члана 34. став (3) овог Закона; 

c) не примјењује одредбе члана 13. став (1) тач.  а), б) и ј) овог закона; 

d) не примјењује одредбе члана 14. став 1. тачка ф) овог закона; и 

e) не примјењује одредбе из члана 18. овог закона. 

(2) Новчаном казном од 1.000,00 до 5.000,00 КМ казнит ће се физичка лице, ако у 
обављању пословања почини прекршај из става( 1) овог члана. 

(3) За прекршај из става (1) овог члана казнит ће се новчаном казном у износу од 
250,00 до 750,00 КМ и одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 52. 
(Прекршај контролног тијела) 

 
(1) Новчаном казном од 2.500,00 до 12.500,00 КМ казнит ће се за прекршај 
контролно тијело ако: 

a) не испуњава услове из члана 29. став (3) и члана 29. став (12) овог закон; 

b) не поступи у складу са одредбом члана 29. ст. (4), (6), (9) и (10) овог закона; 

c) изда потврду или цертификат за производе који не испуњавају захтјеве 
прописане овим законом и прописима донесеним на основу њега у складу 
са чланом 31. овог закона; 

d) не подузме мјере у случају кршења одредби закона у складу са чланом 32. 
овог закона и 

e) поступа у супротности с одредбама прописа из члана 29. став (13) овог 
закона. 

 
(2) За прекршај из става (1) овог члана казнит ће се новчаном казном у износу од 
500,00 до 2.000,00 КМ и одговорно лице контролног тијела. 
 
ДИО ДЕВЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 53. 
(Доношење прописа) 

 
Прописе за чије је доношење овлаштен на основу одредби овог закона, федерални 
министар ће донијети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.  
 
 

Члан 54. 
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Производи који су означени изразима из члана 24. став (1) овог закона, а нису 
произведени у складу са одредбама овог закона, могу се налазити на тржишту 
Федерације БиХ, најдуже двије године од дана почетка примјене овог закона. 
 

Члан 55. 
(Ступање на снагу и почетак примјене) 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у »Службеним новинама 
Федерације БиХ“, а примјењиват ће се истеком године дана од дана ступања на 
снагу овог закона. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н Ј Е 
 

Закона о пољопривредној органској производњи (нацрт) 
 
I-УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА  
Уставни основ за доношење Закона о пољопривредној органској 
производњи садржан је у Амандману VIII. тачка ц) члан III. 1. Устава 
Федерације Босне и Херцеговине, којим се утврђује да је у искључивој 
надлежности Федерације Босне и Херцеговине утврђивање привредне 
политике, укључујући планирање и обнову те политику кориштења 
земљишта на федералном нивоу. 
 
II- РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА  
Држава Босна и Херцеговина, а и њен  ентитет Федерација Босне и 
Херцеговине је преузела обавезу усклађивања законодавства на основу 
Споразума о стабилизацији и приближавању (ССП) међународног уговора, 
као и доношењем Акционог плана за провођење Европског партнерства. 
ССП садржи одредбу о обавези усклађивања законодавства односно 
обавезу  постепеног усклађивања постојећег и будућег законодавства у 
Босни и Херцеговини, а као приоритет наведена је област унутрашњег 
тржишта, с тим да  приоритет није само на усвајању већ и на обавези 
осигурања услова провођења законодавства након његовог ступања на 
снагу.  
 
У члану 70. ССП-а став (3) се утврђује да ће се усклађивање у својој раној 
фази фокусирати на основне елементе правне тековине (ацqуис-а) 
Заједнице које се односи на унутрашње тржиште, као и на друге области 
везане за трговину. У каснијој фази Босна и Херцеговина фокусирати ће се 
на преостале дијелове правне тековине.  
 
Развој органске производње у Федерацији Босне и Херцеговине (у Босни и 
Херцеговини) је почео 2000. године на иницијативу неколико међународних 
и домаћих владиних и невладиних организација. Интерес за органску 
производњу посебно је исказан на локалном нивоу, јер су 
пољопривредници препознали могућност за развој нових, и на тржишту, 
тражених и конкурентнијих производа. Успоредо са развојем органске 
производње, расла је и свјесност о њеним предностима, и то не само од 
стране потрошача, већ и друштва у цјелини.  
 
Потрошачи све више исказују интерес за храном која је узгојена без 
употребе пестицида и минералних ђубрива, и која је узгојена односно 
произведена на природан начин. С друге стране промотори органске 
производње су допринијели друштвеној спознаји о смањеном штетном 
утицању на природну околину, што је додатно допринијело све већој 
заинтересованости за ову врсту производње. 
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Процјена је да се у току 2014. године око 76 пољопривредника  у 
Федерацији Босне и Херцеговине бави органском пољопривредном 
производњом  под контролом субјекта који де баве дјелатношћу контроле и 
цертификације ове врсте производње, а која дјелују на територији Босне и 
Херцеговине. У Федерацији Босне и Херцеговине, а ни на нивоу Босне и 
Херцеговине, нема службених података броју субјеката односно 
пољопривредника који се баве органском производњом Једини доступни 
подаци јесу подаци цертификацијских тијела односно субјекта који врше 
дјелатност контроле и цертификације, а нема ни службених података о 
количини, врсти и вриједности органских производа који се стављају на 
тржиште Федерације Босне и Херцеговине, односно Босне и Херцеговине. 
Пораст потражње за пољопривредним производима за које се износи 
тврдња да потичу из органске пољопривредне производње све је већа, а 
као одговор на растућу потражњу на тржиште доспијевају пољопривредни и 
прехрамбени производи и храна с ознакама које код купца стварају дојам да 
потичу из органске производње. Ови производи на тржишту Федерације 
Босне и Херцеговине постижу више цијене, а органска производња значи 
мање оптерећење пољопривредних површина па на тај начин придоноси 
новом уређењу пољопривредне политике, а тиме и стварању равнотеже 
између понуде и потражње, заштите животне околине и очувања  
пољопривредног земљишта.  
 
Законодавни оквир у Федерацији Босне и Херцеговине (а ни на нивоу Босне 
и Херцеговине) није пратио развој органске пољопривредне производње, а 
ни стање на тржишту у погледу понуде и потражње за пољопривредним и 
прехрамбеним производима и храном из органске производње, није 
успостављен законодавни оквир, те ни систем надзора и контроле ову врсту 
производње и производа који се нуде на тржишту. 
 
У току 2008. године, надлежни органи у Федерацији Босне и Херцеговине, 
покренули су активности на доношењу законског оквира за органску 
пољопривреду. Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и 
шумарства у току 2009. године покренуло је активности и израдило 
Преднацрт закона о органској пољопривреди, у складу са планом рада за 
2009. годину, Влада Федерације Босне и Херцеговине утврдила је Нацрт 
закона у априлу 2009. године (на 99. сједници одржаној 15.04.2009. године), 
а Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине, на 
својој 23. сједници одржаној 30.06.2009. године донио је закључак да Нацрт 
закона о органској пољопривреди у Федерацији Босне и Херцеговине може 
да послужи као основа за израду Приједлога Закона.  
 
Почетком 2010. године све активности на доношењу федералног закона о 
органској пољопривреди су обустављене. Разлог за то су активности које је 
покренуло Министарство вањске трговине и економских у сарадњи са 
надлежним органима ентитета и уз помоћ међународне заједнице, а чији 
резултат је документ који је достављен Вијећу министара Босне и 
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Херцеговине, под називом: “Мапа пута за извоз производа животињског и 
биљног поријекла“. Овај документ, Вијеће министара Босне и Херцеговине 
усвојило је на својој 131. сједници, одржаној 26.08.2010. године. У овом 
документу, између осталог се наводи да је задатак Министарства вањске 
трговине и економских односа да у сарадњи са институцијама у мрежи 
хране на свим нивоима власти изради Преднацрт  Закона о органској 
производњи хране у Босне и Херцеговине и да до 31.12.2010. године 
проведене административну процедуру, цитат из напријед наведеног 
документа: „...израда  Закона о органској производњи хране у Босне и 
Херцеговине“, у циљу усвајања од стране Парламента Босне и 
Херцеговине“. 
 
Министарство вањске трговине и економских односа, а ни Вијеће министара 
Босне и Херцеговине није покренуло активности у циљу извршења задатака 
чији је предлагач, с образложењем да босанскохерцеговачки ентитет Р 
Српска није дао сагласност да се ради државни закон, а са чиме су били 
сагласни и запосленици Министарства вањске трговине и економских 
односа, док су представници овог Министарства  сматрали да је нужно да 
се донесе државни закон посебно уважавајући горе наведени документ, те 
оцјене из Извјештаја о напретку Босне и Херцеговине.  
 
У новембру 2014. године, Министарство вањске трговине и економских 
односа, у складу са властитим Планом рада за 2014. годину, израдило је 
„Информацију о преузимању прописа из области органске производње у 
Босни и Херцеговини“, те предложило да Вијеће министара Босне и 
Херцеговине усвоји закључак, цитирамо: “Вијеће министара Босне и 
Херцеговине, препоручује надлежним институцијама да наставе активности 
на развоју легислативе о органској производњи и усклађивању исте са ЕУ 
прописима“. Предложени закључак је и усвојен на 114. сједници Вијећа 
министара Босне и Херцеговине, која је одржана крајем 2014. године. 
 
У босанскохерцеговачком ентитету Р Српска Закон о органској производњи 
хране („Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 71/09), донесен је 
2004. године, а у 2013. години донесен је нови Закон о органској 
производњи („Службени гласник Републике Српске”, број 12/13), којим је 
овај Закон из 2004. године стављен ван снаге. Овим законом уређена је 
производња пољопривредних и других производа методама органске 
производње, циљеви и начела органске производње, методе органске 
производње, контрола и цертификација у органској производњи, прерада, 
обиљежавање, складиштење, превоз, промет, увоз и извоз органских 
производа, као и друга питања од значаја за органску производњу. 
 
Први правни пропис на нивоу Европске уније о органској производњи 
донесен је 1991. године усвајањем Уредбе Вијећа (ЕЕЗ) бр. 2092/91 од 24. 
јуна 1991 о органској  производњи пољопривредних производа и 
одговарајућем обиљежавању тих производа и животних намирница. Један 
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од важних циљева ове Уредбе био је да се осигура да сви субјекти који 
производе, припремају, увозе или стављају на тржиште европске заједнице 
производе који носе ознаке које упућују да су ти производи произведени 
методама органске производње буду под регуларним инспекцијским 
надзором, испуњавају минималне захтјеве Заједнице и да су надзирани од 
стране контролног органа и/или од стране одобреног и надзираног 
контролног тијела. Овај законодавни акт је био правни основ за заштиту 
потрошача и произвођача органских производа од нетачних и заваравајућих 
тврдњи да је ријеч о органској производњи.  
 
Овај пропис је ревидиран доношењем Уредбе Вијећа (ЕЗ) бр. 834/007 у јуну 
2007. године чијим одредбама су посебно: 
- Додатно дефинисана органска производња и утврђен опис њезиних 
циљева и начела; 
- Окончана примјена националних правила за производе анималног 
поријекла и на тај начин постигнута боља усклађеност правила о органској 
производњи унутар Уније; 
- Уведена могућност изузећа од правила под одговорношћу држава 
чланица, али уз строга ограничења и на ограничени временски период; 
- Повезан је систем контрола органске производње са системом 
службених контрола за храну и сточну храну за животиње који је утврђена 
Уредбом (ЕЗ) бр. 882/2004, те утврђена обавезна акредитација приватних 
контролних тијела; и 
- Реструктуриран је и увозни режим: осим признавања трећих земаља 
у сврху еквивалентности, Европска унија признаје у сврху еквивалентности 
или усклађености и контролна тијела која су активна у трећим земљама. 
Претходни систем појединачних одобрења које је држава чланица 
додјељивала за сваку пошиљку посебно стављен је ван снаге одредбама 
Уредбе и постепено се укида.  
 
У марту 2014. године Европска Комисија израдила је Приједлог нове Уредбе 
Европског Парламента и Вијећа о органској производњи и означавању 
органских производа и измјени Уредбе (ЕУ) бр. XXX/XXX Европског 
Парламента и Вијећа (Уредба о службеним контролама) и стављању ван 
снаге Уредбе Вијећа (ЕЗ) бр. 834/2007. Приједлог нове Уредбе је стављен у 
административну процедуру усвајања у току 2014. године (одлука Европског 
парламента и Вијећа о овој Уредби се очекује средином 2015. године). У 
одредбама Уредбе, се утврђује  и почетак њене примјене и то од 1. јула 
2017 године. Приједлог нове Уредбе има за сврху да побољша 
законодавство о органској производњи Уније с циљем да се: 
(1) Уклоне препреке одрживом развоју органске производње у Унији; 
(2) Гарантује поштено тржишно натјецање за пољопривреднике и 
субјекте, те да се омогући ефикасније функционисање унутрашњег тржишта 
Уније; 
(3) Одржавање или повећавати повјерење потрошача у органске 
производе. 
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Осим наведеног, Приједлог Уредбе из 2014. године, припремљен је с 
циљем усклађивања са осталим политикама, а посебно опћим оквиром 
стратегије Европа 2020., у погледу приоритета одрживог раста и промоције 
зеленије и конкурентније привреде која ефикасније искориштава ресурсе. 
Надаље, Уредба је у складу са реформом заједничке пољопривредне 
политике (ЗПП) којом је утврђен опћи оквир за развој пољопривреде у Унији 
за раздобље 2014.-2020. година. Циљ нових одредби из Уредбе је да се 
успостави одржива конкурентност како би се постигао привредно одржив 
сектор производње хране, те одрживо управљање природним ресурсима 
Уније који је повезан са пољопривредним земљиштем (тлом), а гдје је 
органска производња препозната као кључни елемент. У новом приједлогу 
Уредбе, у обзир се узима и нова заједничка рибарска политика, у дијелу који 
се односи на аквакултуру, која има кључну улогу у осигуравању одрживе и 
дугорочне сигурности хране те раста запошљавања, док истовремено 
смањује притисак на дивље рибље фондове у контексту растуће глобалне 
потражње за храном поријеклом из воде. Приједлог је и у складу са 
Комисијиним приједлогом нове Уредбе Вијећа и Европског Парламента о 
службеним контролама чији је циљ консолидовати интегрисани приступ у 
свим подручјима која су повезана с прехрамбеним ланцем 
рационализацијом и поједностављивањем укупног законодавног оквира уз 
истовремено остварење циља бољег правног уређења. Дефиниције су 
усклађене и/или појашњење овисно о потреби, те се предлаже укључивање 
потребних посебних одредби о контроли у јединствени законодавни оквир 
за службене контроле.  
У циљу испуњавања преузетих обавеза из Споразума о стабилизацији и 
придруживању, односно одредби из Привременог Споразума о трговини и 
трговинским питањима између Европске заједнице, с једне стране и Босне и 
Херцеговине, постоји потреба усклађивања законодавства у Босни и 
Херцеговини са законодавством ЕУ-ије, односно преузимања у федерално 
законодавство одредби Уредба Вијећа (ЕЗ) бр. 834/2007 од 28. јуна 2007. 
године о органској производњи и означавању органских производа, и 
стављању ван снаге Уредбе (ЕЕЦ) бр. 2092/91 (СЛ Л 189, 20.07.2007.). 
 
Регулисање области органске производње приоритетно има за циљ 
осигуравање увјета да овај сектор може да се развија у складу с 
промјенама које су се десиле у пољопривреденој политици, и у производњи 
и на тржишту, те испуњавање дугогодишњих захтјева субјеката који се баве 
органском производњом у Федерацији Босне и Херцеговине правни оквир у 
области пољопривреде усклађен са законодавством ЕУ –ије односно да се 
осигура да сви субјекти који производе, припремају, увозе или стављају на 
тржиште Федерације Босне и Херцеговине производе који носе ознаке које 
упућују да су ти производи произведени у складу са производним 
правилима за органску производњу буду под регуларним инспекцијским 
надзором, испуњавају минималне захтјеве Федерације Босне и 
Херцеговинеи да су надзирани од стране контролног органа и/или од стране 
овлашћеног и надзираног контролног тијела. Овај законодавни акт је основ 
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за заштиту потрошача и произвођача органских производа од нетачних и 
заваравајућих тврдњи да је ријеч о органској производњи и производима 
који потичу из те производње.  
 
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
У Европској унији, уређену материју одредбама пољопривредне органске 
производње овим Законом, као примарни извор права уређује Уговор о 
функционисању Европске уније (пречишћени текст 2010.); Трећи дио- 
Политике Уније и унутрашње дјеловање, Наслов ИИИ Пољопривреда и 
рибарство,  чл. 38.-44., а секундарни извор права је Уредба Вијећа (ЕЗ) бр. 
834/2007 од 28. јуна 2007. године о органској производњи и означавању 
органских производа, и стављању ван снаге Уредбе (ЕЕЦ) бр. 2092/91 (СЛ Л 
189, 20.07.2007.) и Уредба Вијећа (ЕЗ) бр. 967/2008 од 29 септембра 2008. 
године о измјенама и допунама Уредба (ЕЗ) бр. 834/2007 од 28. јуна 2007. 
године о органској производњи и означавању органских производа 
(Напомана: ради се измјена и допуна члана 42., према којем ће се одредбе 
из члана 24(1)(б) почети примјењивати од 1. јула 2010. године, а односи се 
на обавезну употребе лога ЕУ, који није предмет усклађивања). 
 
Прегед усклађености са наведеним правним актима ЕУ-ије садржан је у 
Упоредном приказу усклађености. 
 
IV- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРАВНИХ РЈЕШЕЊА  
Предложени садржај текста Закона о пољопривредној органској 
производњи садржи девет дијелова и то: 
 
ДИО ПРВИ - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл. 1. до 3. дефинисан је предмет, циљ, врсте органских производа у 
односу на фазе производње, обим примјене закона  и значење појединих 
израза који се корите у овом закону; 
 
ДИО ДРУГИ - ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
ПОГЛАВЉЕ И. ОПЋИ ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА 
Чл. 4. и 5. Утврђују се опћи циљеви и начела  органске  производње. 
 
ПОГЛАВЉЕ ИИ. СПЕЦИФИЧНА НАЧЕЛА 
Чл. 6., 7. и 5. Утврђују се специфична начела за примарну пољопривредну 
производњи и аквакултуру и за производњу прерађене хране и хране за 
животиње  
 
ДИО ТРЕЋИ - ПРОИЗВОДНА ПРАВИЛА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
ПОГЛАВЉЕ И: ОПЋА ПРАВИЛА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
Члан 9. прописана је  обавеза  субјеката да  примјењују производна 
правила, 
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Чл. 10. и 11. прописана је  забрана кориштења ГМО- у и примјене 
јонизирајућег зрачења у органској производњи. 
 
ПОГЛАВЉЕ II ПРОИЗВОДЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ  
Чл. 12. до 18. дефинисана су производна правила на пољопривредном 
газдинству, у биљној производњи, сточарској производњи, за узгој 
животиња и организама у аквакултури,  за морске алге, правила и критерије 
за одобравање производа и супстанци које се користе у узгоју и  правила 
која се примјењују у пријелазном раздобљу. 
 
ПОГЛАВЉЕ III ПРОИЗВОДЊА ПРЕРАЂЕНЕ ХРАНЕ, ХРАНЕ ЗА 
ЖИВОТИЊЕ И КВАСЦА  
Чл. 19. до  23. дефинисана су  правила производње прерађене органске 
хране за животиње, прерађене органске хране, органског квасца, критерији 
и поступке за одобравање одређених производа и супстанци у преради и 
правила прилагођавања производних правила у изузетним  случајевима. 
 
ДИО ЧЕТВРТИ - ОЗНАЧАВАЊЕ  
Чл. 24. до  28. Дефинисани су изрази  који се односе на органску 
производњу, обавезни наводи, логотип Федерације Босне и Херцеговине, 
посебни захтјеви за означаваје и кориштење приватног логотипа. 
 
ДИО ПЕТИ- КОНТРОЛЕ  
Чл. 29. и 30. дефинишу се контроле у органској производњи, поступак за 
испуњавање услова контролног система, процедура издавања овлаштења 
контолним тијелима које врше послове контроле и цертификације у 
органској производњи, поступак одузимања овлаштења контролним 
тијелима и начин укључивања и обавезе субјета у органској  производњи.   
Члан 31. дефинише поступак издавања цертификата да је производ или 
органска производња у складу са овим законом и прописима донесеним на 
основу њега, као и издавање потврде испуњавања захтјева за  органске 
производе из увоза. 
Члан 32. прописује мјере које се предузимају у случају повреде/кршења 
захтјева утврђених одредбама закона и утврђивања неправилности. 
Члан 33. дефинише размјену информација о извршеним контолама. 
Чл. 34.  до 36. дефинише обавеза успостављања и вођења Регистара, 
увјети уписа  и брисања из Регистра. 
 
ДИО ШЕСТИ – УВОЗ и ИЗВОЗ  
Чл. 37. до 40. дефинише услове за увоз, стављање на тржиште,  извоз и 
слободно кретање органских производа. 
Члан 41.дефинише обавезу контолних тијела доставе података 
Федералном министарству. 
Члан 42. дефинише бавезу Федералног министарства да статистичке 
податаке доставља Федералном заводу за статистику. 
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Члан 43. прописује формирање, састав, начин именовања чланова, послове 
и задатке, обавезе  Комисија за органску производњу. 
 
ДИО СЕДМИ- НАДЗОР 
Члан 44. до 47. прописан је управни и инспекцијски надзор на примјеном 
закона, те овлашћења инспектора. 
 
ДИО ОСМИ - ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл. 48., 49., 50. и 51. прописани су прекршаји субјеката, - физичка и правна 
лица, одговорно лице у правном лицу  и износ казне. 
Члан 52. прописани су прекршаји за  контролног тијела, правна лица и 
одоворно лице у правном лицу и и износ казне. 
 
ДИО ДЕВЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Чл.  53. до 55.  прописани су овлашћења и рокови за доношење и 
подзаконских акта, рокови за усклађивање дјелатности у органској 
производњи, ступање на снагу и почетак примјене закона. 
 
 
V-ПРОВЕДБЕНИ МЕХАНИЗМИ  
У циљу стварање услова за примјену одредби закона,  федерални 
министар има обавезу, да на приједлог Комисије за органску 
пољопривредну производњу донесе сљедећих 11 позаконских аката и акт о 
формирању Комисије утврђене одредбама члана 47. Закона и то у 
сљедећим роковима:  
 
a) У року од три (3) мјесеца од дана ступања на снагу Закона, а на основу:  

федерални министар пољопривреде ће донијети рјешење о формирању 
Комисије за органску пољопривредну производњу утврђену одредбама 
Закона; 

b)  и сљедеће подзаконске акте у року од годину дана од дана ступања 
закона на снагу, а на приједлог Комисије, а на основу: 

 
(1) Члан 13. став (3) минималне захтјеве за органску биљну производњу у 
узгоју биља који обухватају поступке и одређене норме узгоја биља, услове 
пријелазног раздобља, паралелну производњу, одржавање плодности, 
плодоред, одобрене листе ђубрива, листе средства за заштиту биља и 
листе средстава за побољшање тла;   
 
(2) Члан 14. став (2)  за органску сточарску производњу минималне захтјеве 
за узгој животиња, услове пријелазног периода, начин држања животиња, 
исхрану, његу и лијечење животиња. 
 
(3) Члан 15. став (2)  минималне захтјеве за органску производњу животиња 
и организама у аквакултури, узгојну праксу, услове пријелазног раздобља, 
начин држања, исхрану, његу и лијечење;  



 

52 

 

 
(4) Члан 17 став (5) услове и ограничења с обзиром на пољопривредне 
производе на које се производи и супстанце из става (1) овог члана могу 
примијенити, начин примјене, дозирања, временско ограничење за употребу 
и контакт с пољопривредним производима, те услове и доношење одлуке о  
укидању одобрења и повлачењу тих производа и супстанци; 
 
(5) Члан 20. став (4)  услове и правила за прераду, паковање, превоз и 
складиштење органских производа; 
(6) Члан 23. став (2)   услове  за прилагођавање производних правила у 
изузетним случајевима из става (1) овог члана;  
(7) Члан 26. став (3) прописати садржај, величину и изглед (дизајн) логотипа 
Федерације Босне и Херцеговине из става (1) овог члана за означавање 
органских производа произведених на територији Федерације Босне и 
Херцеговине; 
(8) Члан 27. -  правила у погледу означавања и састава органске хране за 
животиње, производа биљног поријекла у пријелазном раздобљу и 
пољопривредног репродукцијског материјала; 
(9) Члан 29. став  (13) - начин и методологију по којој ће се проводити 
стручна контрола у органској производњи;  
(10) Члан 31.став (5) - документацију која се доставља уз захтјев за 
издавање потврде из става (2) овог члана; и 
(11) Члан 34. став  (3) –услове које морају испуњавати субјекти за упис у 
Регистаре из става (2) овог члана, садржај, облик и начин вођења Регистра. 
 
Поред наведеног, у циљу стварања увјета за примјену овог Закона, потребо 
је да федерални министар покрене процедуру за допуну Правилника о 
унутрашњој организацији Федералног министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, и да послове и задатке утврђене одредбама 
овог Закона утврди као послове за које је надлежан Сектор за 
пољопривреду и прехрамбену индустрију, те да исте обављају државни 
службеници који раде на пословима везаним за биљну производњу, 
сточарску производњу, аквакултуру, прехрамбену индустрију и правне 
послове. Ова активност треба бити покренута у року од мјесец дана од дана 
ступања на снагу закона. 
 
VI- ПРОЦЈЕНА ФИНАНЦИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА  
 
За примјену Закона о пољопривредној органској производњи потребно је 
осигурати средства у износу од 50.000,00КМ, али исто тако почетком 
примјене закона, могу се очекивати додатни приходу у Буџету од наплате 
административних такси за: регистрацију субјеката, регистрација и 
овлашћивање контролних тијела и накнада од наплате казни за учињене 
прекршаје.  
 
 


