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РЕЗИМЕ
Циљ овог Водича је демистификовање извоза и приближавање потенцијалним извозницима 
шта је добра пословна прилика у сектору воћа и поврћа како би се привредници додатно 
мотивисали да извозе у Европску унију (ЕУ). Водич је намијењен производима који су узгојени/
произведени у Босни и Херцеговини (БиХ), а у случају да је роба купљена у земљама региона 
које нису дио ЕУ процедура за извоз те робе из БиХ може бити другачија.

Извоз воћа и поврћа из БиХ у ЕУ је у сталном порасту. Водећу улогу у повећању извоза има 
малина, која је препозната као најперспективније воће, које има одличну маржу и цијену на 
свјетском тржишту. По производњи малине БиХ заузима 11. произвођачко мјесто у свијету. С друге 
стране, код поврћа, краставац (корнишон) препознат је као деликатесна босанскохерцеговачка 
намирница која је за годину дана имала увећан извоз за 50% у 2015. години.

Кад је ријеч о храни, главно становиште у ЕУ јесте сигурност хране и заштита потрошача. 
Ово је послужило за доношење законских захтјева којима се осигурава да храна која се 
продаје на тржишту ЕУ буде сигурна. Законодавством ЕУ утврђују се и максималне количине 
остатака (резидуа) пестицида и контаминаната који се могу наћи у/и на храни, и исти се морају 
испоштовати.

Извозник мора бити регистрован за обављање спољнотрговинског пословања и ПДВ обвезник 
те уписан у јединствени регистар обвезника индиректних пореза код Управе за индиректно 
опорезивање БиХ. Документи потребни за извоз у ЕУ свјежег воћа и поврћа из БиХ су: ЕУР 
1 цертификат, фитосанитарни цертификат, изјава добављача о производима са статусом 
преференцијалног поријекла, комерцијална фактура, откупни блок, листа за паковање, 
отпремница, транспортни документ (CMR или CIM или AWB или B/L) и јединствена царинска 
исправа (ЈЦИ).

Поред горе побројаних докумената, приликом извоза воћа и поврћа из БиХ у ЕУ потребно је да 
се извозници придржавају захтјева о тржишним стандардима, приватних захтјева купаца (ако 
купац захтијева), захтјева за контаминанте у храни, остатака пестицида, здравља биља, те 
означавања, сљедивости и паковања.

Имајући у виду чињеницу да капацитети лабораторија у БиХ још увијек немају испуњене 
услове да врше лабораторијска испитивања за контролу производа стављених на тржиште 
БиХ, а ни да задовоље потребе произвођача и извозника, извозници су принуђени вршити 
анализе у сусједним државама, а најчешће се то ради у Србији, у лабораторији „Књаз Милош“ 
у Аранђеловцу и „СП Лабораторији“ из Бечеја, и у Хрватској, у „Еуроинспект Kроациаконтроли“ 
из Загреба.
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Преглед трошкова захтијеваних докумената за извоз из БиХ у ЕУ дат је у сљедећој табели:

Врста 
испитивања

Остаци
пестицида у 
воћу и поврћу

Цијена по 
аналиту:

Контаминенти 
у храни Извор података

Република
Срспка 75 - 250 KM 2,6 - 5,31 KM 40 KM

Цијене у Републици Српској се односе на 
испитивање 29 аналита по цијени од 75 КМ; 
Извор: Институт за воде доо Бјељина и 
тендерска документација БХ Агенције за  
безбједност хране  и цијене Пољопривредног 
института Бања Лука 250 КМ за 47 аналита 
неакредитованим методама 

Федерација
БиХ 200 КМ 7,69 КМ 40 КМ

Цијене у ФБиХ се односе на
испитивање 26 аналита акредитованим 
методама од стране Федералног завода за 
пољопривреду Сарајево

Хрватска 469,40 KM 2,61 58 – 67 KM Цијене СП лабораторије из Бечеја и Еуроинспект 
Кроациаконтрола Загреб су идентицне, а 
обухватају распон испитивања од 170-380 врста 
аналита акредитованим методама (230-250 
ЕУР)Србија 469,40 KM 2,61 58 – 67 KM

Документ Трошкови

ЕУР 1 Административна такса износи 10 КМ и 20 КМ овјера.

Фитосанитарни цертификат

У надлежности Инспектората Републике Српске за здравстевни преглед 
пошиљки подразумијева накнаду за вагонске и камионске пошиљке и 
за пошиљке у контејнерима до 10 тона у износу од 20 КМ, а за сваку 
даљу тону, односно започету тону у по пошиљци преко 10 тона – још по 
2 КМ по тони, те плаћање републичке таксе у висини од 20 КМ.

У надлежности Федералне управе за инспекцијске послове
за здравстевни преглед пошиљки подразумијева накнаду која износи 25 
КМ за вагонске, камионске, контејнерске пошиљке до 10 тона, а за сваку 
даљу тону, односно започету тону у пошиљци преко 10 тона још по 2 КМ 
уз плаћање административне таксе у висини од 5 КМ.

ЈЦИ - јединствена царинска исправа Административна такса приликом извоза износи 10 КМ.

Шпедитерске услуге 70 KM

У табели испод дат је приказ цијена испитивања резидуа пестицида и контаминаната у воћу и 
поврћу у лабораторијама на територији РС-а, ФБиХ, Србије и Хрватске:
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УВОД
Водич за извоз свјежег воћа и поврћа у Европску унију (ЕУ) садржи преглед стања извоза 
воћа и поврћа из БиХ у периоду 2008–2015. године и опис конкретних корака које је потребно 
направити да би се пошиљке воћа/поврћа из БиХ извезле у ЕУ.

Студија конкурентности три ланца вриједности у БиХ показала је да је воће/поврће један од 
три најконкурентнија сектора у БиХ. Потврда конкурентности ових сектора је континуирано 
повећање извоза воћа/поврћа из БиХ на тржиште ЕУ, региона и шире.

Анализом података о извозу воћа и поврћа у посљедњих осам година показује се континуирани 
раст код воћа, а посебно се издвајају: малина, јагода, шљива, јабука, док је код поврћа то случај 
са краставцем, паприком и купусом. Добру извозну перспективу има и јагодичасто воће, код 
којег удио извоза износи око 42% у односу на укупно остварену производњу у БиХ, док просјечна 
годишња стопа раста извоза износи око 26% у посматраном периоду од осам година (2008–
2015). Што се тиче воћа, малина је препозната као перспективнија врста воћа које има одличну 
маржу и цијену на свјетском тржишту. По производњи малине БиХ заузима 11. произвођачко 
мјесто у свијету. Код поврћа, босанскохерцеговачки краставац (корнишон) има своје мјесто и 
на свјетском и ЕУ тржишту, чији се извоз из године у годину повећава. У 2015. години остварен 
је рекордан извоз краставаца, а око 50% је извезено у Њемачку. Међународна потражња 
за краставцем (корнишоном) је велика, нпр. њемачко тржиште има просјечну потражњу на 
годишњем нивоу око 497 хиљада тона, а просјечна производња у БиХ се остварује у количини 
од око 26 хиљада тона годишње.
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1. ИЗВОЗ У ЕУ

Кључна тржишта
Као резултат Централноевропског споразума о слободној трговини1 (ЦЕФТА) могуће је извести 
робу без плаћања царине на тржишта Југоисточне Европе (Македонија, Молдавија, Србија, 
Црна Гора, Албанија и Косово).

ривремени споразум ЕУ с БиХ2 је ефективно створио подручје слободне трговине и приступ 
производа из БиХ на јединствено тржиште ЕУ од преко 500 милиона потрошача. Овим 
споразумом дефинисани су царински уступци БиХ за производе и робу поријеклом из БиХ3. 
Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ ступио је на снагу 1. јуна 2015. 
године и представља оквир за односе ЕУ и БиХ којим се постепено успоставља и подручје 
слободне трговине између ЕУ и БиХ.

Извор: UnComTrade4

Удио извоза поврћа у 2015.год.

80%

17% 20%

34%

46%

3%

Удио извоза воћа у 2015. год.

ЦЕФТА ЕУ Друге државе

1 За више информација о ЦЕФТА споразуму погледати на wеб страницама Министарства спољне трговине и економских односа БиХ
http://www.mvteo.gov.ba/CEFTA/tekst_sporazuma/default.aspx?id=5107&langTag=bs-BA

2 За више информација о Привременом споразуму погледати на wеб страницама Дирекције за европске интеграције:
http://www.dei.gov.ba/bih_i_eu/ssp/default.aspx?id=1803&langTag=bs-BA

3 За више информација погледати Анекс И – ВИ и Протокол 1-6.
4 Wеб страница UNCOMTRADE-a је послужила као извор информација – подаци на овој wеб страници налазе се у форми метаподатака, те је за сваку 
врсту, тип и категорију потребно формулисати сложени упит с више од 5 критерија да би се добила одговарајућа статистика извоза, која се затим 
комбинује с другим резултатима сличних анализа, тј. синтеза података: http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx 
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Највећи извоз босанскохерцеговачког воћа и поврћа у 2015. години забиљежен је у Руској 
Федерацији с удјелом од 21%, Њемачкој 17%, Србији 18% и Хрватској 15%.
Количине извезеног воћа и поврћа (у тонама) у 2015. години за горе наведене земље приказане 
су на два графикона:

Извор: UniComTrade4

Извор: UniComTrade4

* малина, јагода,
  боровница и брусница

Друге 
државе

Србија

Њемачка

Хрватска

0 2,000 4,000 6,000

Друге 
државе

Србија

Њемачка

Хрватска

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Количина извезеног поврћа
у 2015. години

Количина извезеног воћа
у 2015. години

Јабуке
Шљиве
Јагоде
Малине и остало
јагодичасто воће
Смрзнуто
јагодичасто воће*

:
1.1. Извоз воћа и поврћа
На графикону је дат приказ извоза конкурентних босанскохерцеговачких врста воћа у периоду 
од осам година (2008–2015). Просјечна годишња стопа раста од 24% односи се на укупан 
босанскохерцеговачки извоз јабуке, шљиве, јагоде, малине и осталог јагодичастог воћа, 
укључујући и смрзнуто јагодичасто воће, у све земље свијета.
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реглед извоза идентификованих конкурентних врста свјежег воћа (или расхлађеног или 
некуханог) за топ 10 земаља партнера за 2014. и 2015. годину дат је у сљедећим табелама:

Извор UniComTrade4

Извор UniComTrade4

Салата и цикорија
Мрква, бијела репа, цвекла, туровац, целер, корјенаш, ротквица
Краставци и корнишони
Остало поврче, свјеже или расхлађено

Кромпир
Парадајз
Црвени лук, љутика,
бијели лук, порилук и остало
Купус, карфиол, келераба,
кељ и слично пукусно поврће

Извоз 
ЈАБУКА 2014. (t) 2015. (t)

Руска Фед. 1.600 9.593

Србија 4.239 2.800

Мађарска - 2.109

Њемачка 70 707

Хрватска 146 512

Аустрија 20 356

Словенија 47 263

Норвешка 295 119

Црна Гора 226 70

Румунија 298 22

Извоз 
МАЛИНА и
јагодич. воћа

2014. (t) 2015. (t)

Србија 3.324 4.205

Шведска 1.608 1.792

Њемачка 785 1.286

Турска 691 896

Аустрија 655 569

Белгија 271 550

Хрватска 304 517

Швајцарска 314 471

Мађарска 115 280

Француска 154 246

Извоз 
ШЉИВА 2014. (t) 2015. (t)

Њемачка 1.532 2.694

Словенија 356 854

Аустрија 514 550

Руска Фед. 779 471

Хрватска 122 468

Србија 373 160

Белгија 36 117

Чешка Реп. 55 56

Италија 67 52

Холандија 76 -

Слична ситуација је с извозом идентификованих конкурентних врста поврћа, а просјечна 
годишња стопа раста извоза за период 2008.–2015. године је 6%.



 11 10   ВОДИЧ ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Преглед извоза конкурентног свјежег или расхлађеног поврћа за топ 5 земаља партнера за 
2014. и 2015. годину дат је у сљедећим табелама:

Извоз 
КРАСТАВЦА 2014. (t) 2015. (t)

Њемачка 2.383 4.165

Хрватска 806 2.277

Аустрија - 1.204

Словенија - 390

Чешка Реп. 39 -

Извоз 
КРОМПИРA 2014. (t) 2015. (t)

Србија 356 1.676

Црна Гора 1.067 568

Норвешка 345 382

Хрватска - 176

Македонија 164 -

Извоз 
КУПУСА 2014. (t) 2015. (t)

Хрватска 430 530

Словенија 83 -

Руска Фед. 4 51

Србија - 36

Аустрија - 18

2. ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА ИЗ БИХ У ЕУ
Извозник мора бити регистрован за обављање спољнотрговинског пословања и ПДВ обвезник 
те уписан у јединствени регистар обвезника индиректних пореза код Управе за индиректно 
опорезивање БиХ5. Успостављање добре пословне сарадње са шпедитером је кључни фактор 
у извршењу извозног посла. Шпедитери помажу извозницима у припреми понуда савјетима о 
висини трошкова транспорта, трошкова луке, трошкова овјера у амбасадама или конзулатима, 
о потреби и цијени разних увјерења која морају пратити робу, као фитосанитарно и слично, о 
трошковима осигурања као и својим трошковима отпреме робе.

Избор шпедитера врши се анализом његове финансијске позиције, стабилности и репутације 
те, на крају, његове организације. Шпедитер је у принципу упознат с извозним прописима земље 
извозника, начинима отпреме робе и потребном документацијом везаном за спољну трговину.

Просјечна цијена шпедитерских услуга за извоз воћа и поврћа из БиХ у ЕУ износи 70 KM.

Поступак извоза из БиХ регулисан је6:
a. Одредбама чланова 1577 и 1588 Закона о царинској политици Босне и Херцеговине9 и
b. Одредбама чланова 133, 134,138,140,142, 143 под Б, 144 под Б, 145 Б, чланова 391 до 401 и 

чланова 423 до 429 Одлуке о проведбеним прописима Закона о царинској политици Босне 
и Херцеговине10

c. Упутством о проведби правила о поријеклу у преференцијалној трговини између БиХ и 
Европске заједнице (Службени гласник БиХ, бр. 46/09)

5 Захтјев за обе регистрације подноси се УИО-у – Управи за индиректно опорезивање БиХ: http://www.new.uino.gov.ba/bs/Porezi
6 Управа за индиректно опорезивање и даље примјењује Закон о царинској политици БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10, 76/11) 
и Одлуку о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ (Службени гласник БиХ, бр. 63а/04, 60/06, 57/08), и друге проведбене прописе до 
доношења проведбених прописа за Закон о царинској политици (58/15).
7 Члан 157 (1. Поступком извоза допушта се да бх. роба напусти царинско подручје БиХ. Извоз укључује примјену извозних радњи и поступака, укључујући и 
мјере трговинске политике, а гдје је потребно и наплату извозних дажбина. 2. С изузетком робе стављене у поступак вањске обраде, сва бх. роба намијењена 
за извоз ставља се у поступак извоза. 3. Извозна пријава мора се поднијети царинској канцеларији која је надлеажна за надзор над мјестом у којем је 
извозник регистрован или у којем се роба пакује и товари за извозну отпрему. Одступања од овога утврђују се у проведбеним прописима овог закона. 4. 
Случајеви када и услови под којима роба која напушта царинско подручје БиХ не подлијеже извозном пријављивању одређују се у проведбеним прописима 
овог закона.)
8 Члан 158 (Пуштање робе за извоз одобрава се под условом да предметна роба напушта царинско подручје БиХ у истом стању у којем је била приликом 
прихваћања извозне пријаве. „Извозник“ подразумијева: 1. Лице за чији рачун је поднесена извозна пријава и које је у тренутку прихваћања те пријаве 
власник робе или има право располагања робом; 2. Када власништво или право располагања робом припадају лицу установљеном изван царинског 
подручја БИХ према уговору о извозу, извозником се сматра уговорна страна регистрована у БиХ.
9 Службени гласник БиХ, бр. 57/04
10 Службени гласник БиХ, бр. 63а/04
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2.1. Потребни документи за извоз из бих у еу
Пошиљке свјежег воћа и поврћа из БиХ при извозу у ЕУ требају бити снабдјевене сљедећим 
документима:

• ЕУР 1 цертификат (издат од надлежне царинске испоставе) преференцијалног поријекла 
или изјава на комерцијалној фактури

• Фитосанитарни цертификат издат од надлежног ентитетског фитосанитарног инспектора
• Изјава добављача о производима са статусом преференцијалног поријекла
• Комерцијална фактура
• Откупни блок
• Отпремница
• Листа за паковање
• Транспортни документ на основу врсте транспорта (CMR или CIM или AWB ili B/L)
• ЈЦИ – јединствена царинска исправа.

Поред горе побројаних докумената, приликом извоза воћа и поврћа из БиХ у ЕУ потребно је да 
се извозници придржавају многобројних захтјева наведених у табели11:

11 Извор: ЕУ Еxпорт ХелпДеск, CBI – www.cbi.eu

Захтјеви Важећи законски 
прописи Начин контроле усклађености и потребни документи

ТРЖИШНИ 
СТАНДАРДИ

CELEX 32013R1308 
CELEX 32011R0543

Цертификат о усклађености
(за производе који подлијежу специфичним тржишним стандардима)

КОНТРОЛА 
КОНТАМИНАНАТА

CELEX 31993R0315 
CELEX 32006R1881

Провјера усклађености је методом случајног узорковања и анализе 
у тренутку уласка, дистрибуције или продаје у ЕУ. Не постоје 
посебни документи/цертификати за контролу контаминаната.

КОНТРОЛА 
ОСТАТАКА 
ПЕСТИЦИДА

CELEX 32005R0396
Производи су предмет случајне провјере у тренутку уласка, 
дистрибуције или продаје у ЕУ. Не постоје посебни документи/
цертификати за МРЛ контролу.

КОНТРОЛА 
ЗДРАВЉА БИЉА CELEX 32000R0029 Фитосанитарни цертификат, као и утврђивање и провјера здравља  

биља у тренутку уласка у ЕУ, или на мјесту одредишта

ОЗНАЧАВАЊЕ CELEX 32011R1169 
CELEX 32011R0543 Провјера ознаке у било којој фази ланца дистрибуције

СЉЕДИВОСТ CELEX 32002R0178 ЕУР 1 с документацијом

2.1.1. Трговачка документација
Трговачка документација прати робу од мјеста отпреме до крајњег одредишта и најчешће се 
односи на опис робе. У ову групу докумената спадају: комерцијална фактура, откупни блок, 
отпремница, листа паковања (пакинг листа), цертификат о поријеклу робе ЕУР 1, фитосанитарни 
цертификат и изјава добављача о производима са статусом преференцијалног поријекла.
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1. Комерцијална фактура
Представља рачун који издаје продавац на меморандуму предузећа, овјерен, потписан у 
више истовјетних примјерака. Рачун који прати робу је главни документ који ће се користити за 
царињење и подаци морају бити тачни.
Свака комерцијална фактура треба да садржи сљедеће елементе: назив, адресу и ИД број 
обвезника –издаваоца рачуна; назив, адресу и ИД број обвезника – примаоца рачуна; мјесто 
и датум издавања и редни број рачуна; количину робе; опис и карактеристике робе (навести 
тарифну ознаку робе); јединичну цијену изражену у договореној валути и јединици мјере; укупну 
вриједност робе у договореној валути; назив мјеста отпреме и ознаку транспортног средства којим 
ће роба бити отпремљена; паритет у складу с договореним одредбама Инкотермса; инструкције 
за плаћање робе; изјаву о ослобађању од плаћања ПДВ-а; изјаву о преференцијалном поријеклу 
робе (ако је вриједност робе мања од 6.000 еура). Остали елементи фактуре зависе од врсте 
робе и прописани су уговором. Не постоји прописана форма, али требала би садржавати горе 
наведене елементе.

INCOTERMS – међународни трговачки термини
Назив Incoterms представља скраћеницу за међународне трговачке термине (енгл. International 
commercial terms). То су службена правила Међународне привредне коморе (ICC – International 
Chamber of Commerce) за тумачење трговинских термина. У свијету су у употреби више од 
60 година. Потребни су за несметано вођење међународне трговине, а њихову аутентичност 
признају и сви судови и други управни органи у свијету.

Међународна трговинска комора је крајем 2010. године објавила ново издање међународно 
препознатљивих трговинских термина Incoterms® 2010.

СВЕ ВРСТЕ ПРЕВОЗА

ПРЕВОЗ МОРЕМ И УНУТАРЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА
FAS Free Alongside Ship Франко са стране брода
FOB Free On Bord Франко брод
CFR Cost and Freight Трошак и возарина
CIF Cost, Insurance and Freight Трошак, осигурање и возарина

EXW Ex works Франко фабрика
FCA Free Carrier Франко превозник
CPT Carriage Paid To Возарина плаћена до
CIP Carriage and Insurance Paid To Возарина и осигурање плаћени до
DAT Delivered At Terminal Испоручено терминал
DAP Delivered At Place Испоручено мјесто
DDP Delivered Duty Paid Испоручено оцарињено
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2. Откупни блок
Како би се доказало поријекло робе, извозник за царињење уз рачун доставља и откупне блокове 
од кога је купио робу. Откупни блок садржи: име, презиме, ЈМБ или ЈИБ, Л.к. бр., датум, мјесто, 
врсту робе, јединицу мјере, количину робе, откупну цијену, износ вриједности робе и потпис).

3. Отпремница
Отпремница се издаје у моменту када роба напушта магацин. Потписује је овлаштена особа 
пошиљаоца робе уз обавезан потпис и возача, којим потврђује пријем наведене количине на 
возило. Основни елементи које отпремница садржи су: подаци о купцу, регистарски број возила 
у које је роба утоварена, име возача и подаци о роби.

4. Листа паковања
Листу паковања (пакинг листа) издаје продавац а садржи податке о врсти паковања, њиховом 
броју, ознакама, регистарском броју превозног средства које робу превози итд. Ови подаци су 
важни како примаоцу, да би знао која је његова роба и у којем паковању у збирној пошиљци, 
тако и царинским органима, који по врсти и броју паковања идентификују робу ради њеног 
прегледа, стављања под царински надзор или царињења.
 
5.Цертификат о поријеклу робе – ЕУР 112

Цертификат о поријеклу робе (ЕУР 1) представља документ од посебног значаја за увознике 
јер указује на могуће преференцијално поријекло робе у њиховој земљи и самим тим умањује 
трошкове царињења робе. На примјер, овај документ је обавезан за стицање права бесцаринског 
увоза робе из БиХ у ЕУ..

Ако је вриједност робе која се шаље већа од 6.000 еура, издаје се ЕУР 1, а ако није пише 
се изјава која се уписује на комерцијалној фактури. Текст изјаве гласи: Извозник производа 
обухваћених овом исправом (царинско овлаштење бр…) изјављује да су, осим ако је друкчије 
изричито наведено, ови производи________преференцијалног поријекла.13

ЕУР 1 издаје и овјерава извозна царинска испостава (административна такса износи 10 KM + 
20 KM овјера истог).

Напомена: Ако се врши извоз из БиХ небосанскохерцеговачких производа (свјеже воће и 
поврће) у ЕУ, поред горе побројане документације потребан је и

Цертификат о поријеклу производа тзв. Form A, Of Origin14 – издаје се као доказ о поријеклу 
производа за извоз у државе с којима немамо потписан споразум о трговини или као доказ о 
поријеклу производа из других држава и може пратити само извоз робе страног поријекла у 
ЕУ. Цертификат издаје Спољнотрговинска комора БиХ. Цијена издавања документа износи 
50 KM, а за чланове коморе 20 KM.

12 Образац за ЕУР 1 цертификат можете наћи на wеб страници  http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Biro%20za%20saradnju%20sa%20EU/eur1.pdf
или у Прилогу А. ПРИРУЧНИКА ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА ИЗ БИХ У ЕУ.

13 Упута о проведби правила о поријеклу у преференцијалној трговини између БиХ и Европске заједнице (Службени гласник БиХ, бр. 46/09
 http://www.new.uino.gov.ba/bs/Carina

14 14 Захтјев се може преузети на wеб страницама Спољнотрговинске коморе БиХ: http://komorabih.ba/javni-dokumenti/
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6. Фитосанитарни цертификат15 – издат од надлежног фитосанитарног инспектора 
Фитосанитарне инспекције су формиране у оквиру Инспектората Републике Српске, Федералне 
управе за инспекцијске послове те Владе Дистрикта Брчко – Инспектората при Канцеларији 
градоначелника. Код захтјева за издавање фитосанитарног цертификата начин контроле је исти 
на територији БиХ, док се висина накнаде за издавање цертификата дјелимично разликује у 
ентитетима БиХ. Висина накнаде за извршени здравствени преглед пошиљки које се извозе уз 
надлежности Инспектората Републике Српске подразумијева накнаду16 за вагонске и камионске 
пошиљке те за пошиљке у контејнерима до 10 тона у износу од 20 KM, а за сваку даљњу тону, 
односно започету тону у пошиљци преко 10 тона, још по 2 KM по тони, те плаћање републичке 
таксе у висини од 20 KM. Висина накнаде за извршени преглед пошиљки које се извозе уз 
надлежности Федералне управе за инспекцијске послове износи 25 KM за вагонске, камионске 
и контејнерске пошиљке до 10 тона, а за сваку даљњу тону, односно започету тону у пошиљци 
преко 10 тона, још по 2 KM, уз плаћање административне таксе у висини од 5 KM.
Нема ограничења у погледу избора граничних прелаза, односно пословни субјекти неометано 
користе граничне прелазе ако се на том граничном прелазу налази фитосанитарна инспекција.17

7. Изјава добављача о производима са статусом преференцијалног поријекла
Ако извозник набавља робу у унутрашњем промету, уз увјерење о кретању робе ЕУР 1 треба 
приложити и изјаву добављача за доказивање поријекла.18 Текст изјаве гласи: „Ја, доље 
потписани, изјављујем да је роба наведена у овом документу________поријеклом из БиХ и да 
задовољава правила о поријеклу која регулишу преференцијалну трговину с ЕУ.

2.1.2. Транспортна документација
Транспортна документација регулише отпрему и транспорт робе и представља уговор о 
превозу. Друга важна улога ових докумената односи се на пренос ризика у оним пословима код 
којих је уговором или одговарајућом Incoterms клаузулом то предвиђено. Приликом царињења 
робе транспортна документација се мора ставити на увид царинским органима.

Најзначајнији документи који се односе на транспорт су: камионски товарни лист (CMR), 
жељезнички товарни лист (CIM), авионски товарни лист (AWB) или бродски товарни лист (B/L).
Диспозиција за отпрему робе представља налог шпедитеру (писмени или усмени).

Камионски товарни лист (CMR)
Овај документ издаје превозник и представља документ који служи као доказ да је роба 
примљена на превоз. У овом документу превозник се обавезује да ће превести робу и уредно 
је предати примаоцу. CMR се издаје у три истовјетна примјерка, од којих један иде пошиљаоцу, 
други прати робу до примаоца, а трећи задржава превозник. Издаје се само за једно превозно 
средство и робу у њему, а врло ријетко за више камиона који у оквиру једног уговора о превозу 
превозе робу једном купцу (конвој). Товарни лист садржи информације о предузећу пошиљаоцу, 
предузећу примаоцу, детаљан опис робе, о ознаци возила, трошковима превоза и царина, али 
и списак докумената који прате товарни лист.

15 Образац за фитосанитарни цертификат можете наћи на wеб страници http://sllist.ba/glasnik/2011/broj59/Broj059.pdf (страна 85)
или у Прилогу Ц. ПРИРУЧНИКА ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА ИЗ БИХ У ЕУ.

16 Одлука о висини накнаде за извршене прегледе пошиљки у промету преко границе РС (Службени гласник РС бр. 69/05). 
Гранични прелази с фитосанитарном инспекцијом у БиХ

17 Службене новине Федерације БиХ, бр. 4/2002
http://www.uzzb.gov.ba/www/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15%3Agranicni-prelazi-sa-fitosanitarnom-inspekcijom- u-bih&Itemid=9&lang=bs

18 Прилози 2. i 3. Упутства о проведби правила о поријеклу у преференцијалној трговини између БиХ и ЕУ
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Жељезнички товарни лист (CIM)
Представља превозну исправу за вагон и робу у њему. На полеђини се уписује обрачун превозних 
трошкова према жељезничким тарифама од упутне до пријемне жељезничке станице, или ако 
се ради о превозу преко територија више држава уписује се обрачун превозних трошкова за 
сваку државу посебно. Ако се ради о маршрутним возовима, издаје се товарни лист за цијели 
воз, којим се врши пријављивање царинским органима, док се у сваком вагону налази посебан 
товарни лист за тај вагон.

Авионски товарни лист (AWB)
Издаје се за сваку пошиљку која се превози једним авионом. У овом товарном листу често се 
наводе и плаћени износи осигурања за пошиљку.

Бродски товарни лист – Konosman (Bill of loading – B/L)
Представља не само превозну исправу већ и исправу о власништву над робом која се превози 
бродом, чији оригинал се предаје само оној особи која посједује тачно одређену копију, којом се 
легитимира као њен власник. Издаје се за сваку појединачну пошиљку која се налази у броду. 
Законит ималац теретнице је власник робе.

2.1.3. Царинска документација
Прије него што роба напусти земљу извозника, она се мора извозно оцаринити. Мјесто царињења 
робе одређује налогодавац, тј. извозник, у тексту диспозиције шпедитеру. Царињење обављају 
званични царински органи на бази робних докумената који прате робу како би се утврдила 
њихова сагласност. Документацију потребну за царињење подноси овлаштени шпедитер. На 
основу извршеног царинског прегледа царински орган овјерава одговарајућу документацију.
Административна такса приликом извоза износи 10 KM (ЈЦИ)19.

3. ЛАБОРАТОРИЈИ У БИХ
3.1. Лабораторији које врше одређивање
резидуа пестицида у воћу и поврћу

Акредитовани лабораторији у Републици Српској за испитивање остатака пестицида у храни су 
Институт за воде Бијељина и Систем Qualita, С Пале, али за скроман распон аналита у односу на 
потребе унутрашње контроле тржишта и у односу на потребе босанскохерцеговачких произвођача 
и извозника. Институт за воде д.о.о. Бијељина има највећи број акредитованих метода у БиХ 
за испитивање остатака пестицида (29 аналита), Систем Qualita, С има акредитоване методе 
за испитивање 12 аналита, док Пољопривредни институт из Бање Луке врши испитивања на 
47 аналита, али неакредитованим методама. С друге стране, минимум испитивања за потребе 
унутрашње контроле тржишта подразумијева испитивања на око 180 врста аналита, док се од 
извозника воћа и поврћа често траже испитивања на око 400 врста аналита.

Лабораторији који врше одређивање резидуа пестицида на воћу и поврћу у Федерацији БиХ су 
Федерални завод за пољопривреду Сарајево и Федерални агромедитерански завод Мостар. 
Цертификат о акредитацији посједује Федерални завод за пољопривреду за испитивање 
остатака пестицида за 26 аналита, што је мало и недовољно и за потребе унутрашње контроле 
тржишта, као и за потребе произвођача/извозника.

19 Примјер ЈЦИ обрасца можете наћи у Прилогу Д. ПРИРУЧНИКА ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА ИЗ БИХ У ЕУ.
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Имајући у виду чињеницу да капацитети лабораторија у БиХ још увијек немају испуњене 
услове да врше лабораторијска испитивања за контролу производа стављених на тржиште 
БиХ, а ни да задовоље потребе произвођача и извозника, извозници су принуђени вршити 
анализе у сусједним државама, а најчешће се то ради у Србији, у лабораторији „Књаз Милош“ 
у Аранђеловцу и „СП Лабораторији“ из Бечеја, и у Хрватској, у „Еуроинспект Кроациаконтроли“ 
из Загреба.

3.1.1. Институт за воде, Бијељина
Лабораториј Института акредитован је према BAS EN ISO/IEC 17025 стандарду за физичко- 
хемијска, микробиолошка и биолошка испитивања воде, укључујући и узорковање, мјерење 
протока и температуре воде, физичко-хемијска испитивања седимената, микробиолошка и 
физичко-хемијска испитивања хране, узорковање с радних површина и испитивање резидуа и 
контаминаната у храни.
У контексту процјене капацитета и потреба лабораторија Института за воде које се односе на 
анализе остатака пестицида и контаминаната у воћу и поврћу може се закључити да Институт 
тренутно посједује највећи капацитет у овој области у Републици Српској, али недовољан за 
испуњење захтјева унутрашње контроле тржишта и потреба извозника.

Подручје рада: ЛИ 21 – Токсиколошка испитивања

Потподручје рада: LI 21.1 – Резидуе и контаминанти у храни

Производи Врста испитивања / мјерна карактеристика Мјерни опсег Методе/Спецификације

Воће и поврће, 
производи од 
воћа и поврћа 
(храна биљног 
поријекла)

Oдређивање резидуа пестицида (GC MS):

> 0,005 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,01 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,01 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,01 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,01 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,0025 mg/kg
> 0,02 mg/kg
> 0,02 mg/kg

BAS EN 12393-1:2015
BAS EN 12393-2:2015
BAS EN 12393-3:2015

α–BHC
β–BHC
γ–BHC
δ–BHC
Heptahlor
Heptahlor epoksid
Endosulfan I
Dieldrin
4,4‘DDE
Endrin
4,4‘DDD
Endrin aldehid
Endrosulfan sulfat
4,4‘ DDT
Metoksihlor
Trifluralin
Hlorpirifos
Atrazin
Simazin

lambda cyhalothrin
deltamethrin

> 0,01 mg/kg

BAS EN 15662:2011cypermethrin 
chlorpyrifos

chlorpyrifos methil
oxamyl
pirimicarb
fenhexamid
thiabendazole
propiconazole
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С тим у вези, овај лабораториј врши наведена испитивања на остатке пестицида и контаминаната 
у храни у партнерству са СП Лабораторијом из Бечеја како би задовољио потребе унутрашње 
контроле тржишта, док се извозници најчешће обраћају директно лабораторијима у Србији и 
Хрватској за неопходна испитивања.

3.1.2. Систем Qualita, С, Пале
Испитни лабораторији предузећа Систем Qualita, С су акредитовани према BAS EN ISO/IEC 
17025:2006 од 2005. године од Института за акредитацију БиХ (БАТА). Тренутно је акредитовано 
116 метода испитивања за обављање физичко-хемијских испитивања нафте и нафтних 
производа, воде, хране, пољопривредних производа, алкохола и алкохолних производа, уз 
напомену да предузеће има акредитоване методе за испитивање МДК 12 врста пестицида у 
воћу и поврћу, што је мало и недовољно и за потребе унутрашње контроле тржишта, као и за 
потребе произвођача/извозника.

Подручје рада: ЛИ 21 – Токсиколошка испитивања

Потподручје рада: LI 21.1 – Резидуе и контаминанти у храни

Производи Врста испитивања / мјерна карактеристика Мјерни опсег Методе/Спецификације

Воће и поврће

Садржај пестицида:
Cyprodinil/Imazalil
Dichlorvos
Atrazin
Carbaryl
Linuron
Azoxystrobin
Tebuconazol
Chlorothalonil
Procymidone
Kresoxin methyl
Tolylfluanid
Endosulfan sulfat

> 0,001 mg/kg
> 0,003 mg/kg
> 0,002 mg/kg
> 0,001 mg/kg
> 0,0003 mg/kg
> 0,003 mg/kg
> 0,0004 mg/kg
> 0,0004 mg/kg
> 0,00003 mg/kg
> 0,005 mg/kg
> 0,0009 mg/kg
> 0,00008 mg/kg

UP.181 (GC/ECD)
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3.2. Лабораторији који врше одређивање тешких
метала (контаминаната) у воћу и поврћу

Капацитети лабораторија за одређивање тешких метала (контаминаната) у воћу и поврћу 
знатно су бољи у односу на капацитете лабораторија за одређивање резидуа пестицида у воћу 
и поврћу. Такође, постоји већи број лабораторија који имају акредитоване методе за ову врсту 
испитивања.

У РС-у контролу тешких метала врше: Институт за воде д.о.о. Бијељина, ЈЗУ Институт за 
јавно здравство Бања Лука и регионални центри у Добоју, Источном Сарајеву и Требињу, ЈЗУ 
Ветеринарски институт „Др Васо Бутозан“ Бања Лука и Ветеринарски завод „Теолаб“ д.о.о. 
Бијељина. У ФБиХ анализе тешких метала акредитованим методама врше: Федерални завод за 
пољопривреду Сарајево, Федерални агромедитерански завод Мостар, Ветеринарски факултет 
Сарајево, Завод за јавно здравство. Неакредитованим методама анализе тешких метала врше: 
Институт за биомедицинску дијагностику и истраживање „Геном“ Травник, Пољопривредни 
завод УСК – Бихаћ и Пољопривредни факултет Сарајево.

3.1.3. Лабораториј Федералног завода
за пољопривреду Сарајево

Федерални завод за пољопривреду Сарајево (Испитни лабораториј за контролу квалитета) 
посједује цертификат о акредитацији, којим се потврђује да Федерални завод за пољопривреду 
Сарајево испуњава захтјеве стандарда BAS EN ISO/IEC 17025:2006 у погледу оспособљености 
за извођење физичко-хемијских испитивања хране и пољопривредних производа, испитивања 
резидуа и контаминаната у храни, микробиолошких испитивања хране и квалитативних 
испитивања генетичких модификовања у храни, храни за животиње и пољопривредним 
производима. Цертификат о акредитацији издан је од Института за акредитовање Босне и 
Херцеговине и важи до 24. октобра 2017. године

Подручје рада: ЛИ 21 – Токсиколошка испитивања

Потподручје рада: LI 21.1 – Резидуе и контаминанти у храни

Производи Врста испитивања / мјерна карактеристика Мјерни опсег Методе/Спецификације

Воће и поврће с 
високим 
садржајем воде

Остаци пестицида (dichlorvos, carbofuran, 
profam, dimethoat, simazin, sulfotep, lindan, 
terbufos, diazinon, paration-metil, terbutrin, 
aldrin, malation, metolahlor, fention,  chlor 
pir i fos, tr iadimefon, bromofos meti l , 
metazahlor, pendimetalin, chlorfenvinfos, 
procimidon, endosulfan alfa, metoprotrin, 
etion, azinfos-etil)

≥ 0,01 mg/kg
do 2,5 mg/kg BAS EN 15662:2011
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У табели испод дат је приказ цијена испитивања резидуа пестицида и контаминаната у воћу и 
поврћу у лабораторијима на територијима РС-а, ФБиХ, Србије и Хрватске:

4. ПРАВНИ ОСНОВ – услови за извоз воћа и поврћа у EU 
Законски услови за производе у сектору свјежег воћа и поврћа
Законодавство ЕУ садржи низ одредби којима се осигурава сигурност хране која се ставља 
на тржиште ЕУ. Сигурност хране подразумијева сигурну и здравствено исправну храну дуж 
цијелог ланца „од поља до стола“. Карике тог ланца чине: производња, прерада и складиштење, 
транспорт, дистрибуција и стављање хране на тржиште, њезино чување код потрошача све до 
тренутка конзумације.

Општа начела којима се уређује храна и храна за животиње уопште, а посебно сигурност 
хране и хране за животиње на нивоу ЕУ и националном нивоу држава чланица садржана су 
у одредбама Уредбе (ЕЗ) бр. 178/2002 Европског парламента и Савјета од 28. јануара 2002. о 
утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност 
хране те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране.

У складу с одредбама ове Уредбе успостављен је и систем брзог узбуњивања (енгл. Rapid Alert 
System) када се несигурни прехрамбени производ нађе на тржишту.
Осим основних прописа, постоје и посебни прописи који обухваћају различите области, као што 
су остаци пестицида и контаминаната и сл.

Законодавством ЕУ утврђује се максимални ниво остатака резидуа пестицида (енгл. maximum 
residue levels – MRLs)20 за стављање на тржиште ЕУ хране, односно свјежег воћа и поврћа. 
Међутим, у неколико држава чланица ЕУ њихови купци захтијевају MRL-ове који су строжији од 
оних прописаних ЕУ законодавством, а и већина супермаркета има своје властите стандарде 
за остатке резидуа пестицида, који су строжији од оних утврђених одредбама законодавства.

20 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Врста 
испитивања

Остаци
пестицида у 
воћу и поврћу

Цијена по 
аналиту:

Контаминенти 
у храни Извор података

Република
Срспка 75 - 250 KM 2,6 - 5,31 KM 40 KM

Цијене у Републици Српској се односе на 
испитивање 29 аналита по цијени од 75 КМ; 
Извор: Институт за воде доо Бјељина и 
тендерска документација БХ Агенције за  
безбједност хране  и цијене Пољопривредног 
института Бања Лука 250 КМ за 47 аналита 
неакредитованим методама 

Федерација
БиХ 200 КМ 7,69 КМ 40 КМ

Цијене у ФБиХ се односе на
испитивање 26 аналита акредитованим 
методама од стране Федералног завода за 
пољопривреду Сарајево

Хрватска 469,40 KM 2,61 58 – 67 KM Цијене СП лабораторије из Бечеја и Еуроинспект 
Кроациаконтрола Загреб су идентицне, а 
обухватају распон испитивања од 170-380 врста 
аналита акредитованим методама (230-250 
ЕУР)Србија 469,40 KM 2,61 58 – 67 KM
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Да би се гарантовала сигурност хране и избјегле штете за животну средину, производи 
намијењени исхрани људи ће бити предметом службених контрола којима се осигурава да сва 
храна стављена на тржиште ЕУ буде сигурна. Постоји три врсте провјера, и то:

a) провјера документације
б) провјера идентитета
ц) физичка провјера

Извозници свјежег воћа и поврћа у ЕУ требају добро познавати и испунити сљедеће захтјеве:
1. Тржишне стандарде
2. Приватне захтјеве купаца (ако то купац захтијева)
3. Контаминанте у храни
4. Остатаке резидуа пестицида
5. Здравље биља
6. Означавање
7. Сљедивост
8. Паковања (ако то купац захтијева)

4.1. Тржишни стандарди
ЕУ законодавство прописује сет општих (генералних) и специфичних (посебних) тржишних 
стандарда за свјеже воће и поврће. Специфични (посебни) тржишни стандарди утврђени су 
за сљедеће врсте воћа и поврћа: јабука, цитруси, киви, салате, брескве и нектарине, крушке, 
јагоде, слатка паприка, стоно грожђе и парадајз. Све пошиљке наведених врста свјежег воћа и 
поврћа морају бити снабдјевене цертификатом (потврдом/увјерењем) о усклађености. Свјеже 
врсте воћа и поврћа које нису обухваћене специфичним (посебним) тржишним стандардом 
треба да буду у складу са захтјевима утврђеним генералним (општим) тржишним стандардом 
или одговарајућим UNECE стандардом21 (који је понекад мање строжији од ЕУ стандарда). 
Субјекти имају могућност да слободно изаберу који од наведених стандарда ће користити. 
Увозници воћа и поврћа које је намијењено за прераду не подлијежу одредбама усклађености 
с тржишним стандардима, али на паковању мора бити јасно означено ријечима: „намијењено 
за прераду“ или другим ријечима истог значења (нпр. „за прехрану животиња“; „намијењено за 
индустријску производњу“ итд.).
Стандарди који се најчешће захтијевају од ЕУ увозника и трговаца развијени су од Економске 
комисије Уједињених нација за Европу (UNECE), Codex Alimentarius Commissiona (CAC) и 
OECD-a (Организација за економску сарадњу и развој). Стандарди квалитета укључују веома 
прецизне услове за свако поједино воће/поврће, па се због тога препоручује преглед истих на 
наведеним wеб адресама.

Према Уредби (ЕУ) бр. 1308/2013 (СЛ Л-347 20/12/2013) (ЦЕЛЕX 32013Р1308) производи из 
сектора воћа и поврћа за које је предвиђено да се потрошачу продају свјежи могу се ставити 
на тржишту само ако су доброг и одговарајућег тржишног квалитета те ако је назначена земља 
поријекла.
Надлежни органи одређени од држава чланица ЕУ обављају инспекцију увезених производа 
како би провјерили њихову усклађеност са сљедећим ЕУ општим тржишним стандардима 
утврђеним у Анексу И дио А Уредбе (ЕЗ) 543/2011 (ОЈ Л-157 15/06/2011).

21 http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html
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Општим (генералним) тржишним стандардом22 утврђују се минимални захтјеви квалитета и 
зрелости плодова, дозвољена одступања и означавање поријекла тих производа, односно за 
све воће и поврће које није обухваћено специфичним (посебним) тржишним стандардом, те 
врсте воћа и поврћа које нису обухваћене овим тржишним стандардом.
Одредбама општег (генералног) тржишног стандарда утврђује се да су:

1. Минимални захтјеви квалитета – зависно од допуштених одступања, плодови морају бити:
• неоштећени
• здрави; искључују се плодови који су због труљења или кварења неприкладни за потрошњу
• чисти, готово без видљиве стране твари
• готово без штеточина
• готово без оштећења узрокованих штеточинама
• без прекомјерне вањске влажности
• без страног мириса и/или укуса

2. Минимални захтјеви зрелости:
• плодови морају бити довољно развијени, али не превише развијени, а воће мора имати 

задовољавајућу зрелост и не смије бити презрело, и
• развијеност и стање зрелости плодова морају бити такви да омогућују наставак процеса 

зрења те постизање задовољавајућег степена зрелости.

3. Допуштено одступање 
Допуштено одступање од 10% по броју комада или тежини плодова који не задовољавају 
минималне захтјеве квалитета допуштено је у свакој партији. У оквиру тог одступања 
највише укупно 2% може се састојати од производа који су начети кварењем.

4. Означавање поријекла производа 
За производе поријеклом из неке државе чланице назив мора бити на језику земље 
поријекла или неком другом који разумију потрошачи државе одредишта (пуни назив 
земље поријекла). За друге производе тај податак мора бити на било којем језику који 
разумију потрошачи државе одредишта.

Специфични (посебни) тржишни стандарди су детаљнији, а истим се за сваку врсту
воћа и поврћа утврђују:

1. Дефиниција производа (нпр. код јабуке, гласи: Тај се стандард примјењује на јабуке сорти 
(култивара) узгојених од Malus domestica Borkh., која се потрошачима испоручује у свјежем 
стању, уз изузетак јабука за индустријску прераду)

2. Одредбе о квалитету (минимални захтјев за квалитет јабуке након припреме и паковања), и то:
• минимални захтјев за квалитет, зависно од посебних одредаба за сваку поједину
• класу и дозвољених одступања
• захтјеви зрелости
• класификација (три дефинисане класе: „Екстра класа“, „I класа“ и „II класа“)

3. Одредбе о величини (одређује се према највећем пречнику екваторијалног дијела плода 
или према тежини)

4. Одредбе о дозвољеним одступањима (по класама и одступање од прописане величине плода)
5. Одредбе о отпремању

• Уједначеност
• Паковања

22 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
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6. Одредбе о означавању – да свако паковање мора на истој страни имати, написане 
читљивим и неизбрисивим словима, с вањске стране видљивим, сљедеће податке:
• Идентификација
• Врста производа
• Поријекло производа
• Трговачке спецификације
• Службени контролни жиг (необавезно)

Наведени захтјеви су прописани за све врсте воћа и поврћа обухваћене специфичним 
(посебним) тржишним стандардом, изузев што се код салата утврђују само двије класе.

Цертификат о усклађености издаје надлежно тијело Европске уније. Контролу усклађености с 
тржишним стандардима увозних пошиљака воћа и поврћа које се увози у ЕУ обавља надлежно 
тијело ЕУ прије поступка царињења, на за то одређеним граничним прелазима, мјестима 
царињења или у складиштима под царинским надзором.

Напомена: БиХ још увијек није своје законодавство ускладила са законодавством ЕУ везано 
за уређење тржишта пољопривредних производа и тржишне стандарде за воће и поврће. 
Надлежни инспекцијски органи у БиХ немају правни основ за контролу воћа и поврћа у складу 
с тржишним стандардима на граници и у унутрашњости у складу с процедурама и захтјевима 
утврђеним законодавством ЕУ.

4.2. Приватни захтјеви купаца
Пошто је сигурност хране један од топ приоритета у свим секторима хране ЕУ, у пракси се често 
дешава да већина европских купаца захтијева додатне гаранције у форми цертификата, којима 
се доказује имплементација Система управљања сигурношћу хране заснована на Анализи 
ризика и критичних контролних тачака. Најчешће се захтијева цертификацијска схема за 
сигурност хане, која је од кључне важности за извоз свјежих производа у ЕУ, а то је Global G.A.P. 
стандард који обухвата цјелокупни пољопривредни процес. Global G.A.P. је постао минимални 
стандард за већину европских супермаркета. Поред Global G.A.P.-а, и други системи управљања 
сигурношћу хране могу бити захтијевани. Већина купаца из сјеверозападне Европе ће сигурно 
захтијевати усклађеност са BRC-ом (енгл. British Retail Consortium) – глобалним стандардом који 
се примјењује као стандард за хигијену и сигурност. Понекад ће купци захтијевати усклађеност 
с IFS стандардом за храну или Програмом сигурне квалитетне хране (SQF – (енгл. Safe Quality 
Food), или FSSC22000, као и другим стандардима. Сви наведени системи управљања су 
признати од стране Глобалне иницијативе за сигурност хране (енгл. Global Food Safety Initiative 
– GFSI), што значи да су прихваћени од стране великих трговаца.

4.2.1. Global G.A.P.
GLOBALGAP23 је организација која утврђује и доноси добровољне норме за цертификацију 
пољопривредних производа у цијелом свијету. Циљ ове организације је успостављање 
јединствених норми за добру пољопривредну праксу (енгл. GAP – Good Agricultural Practise) с 
различитим примјенама у производњи, а које се могу уклопити у пољопривредну производњу 
на глобалном тржишту. Global G.A.P., до 2007. године познат као EUREP GAP (енгл. Euro 
Retailer Produce Working Group), успостављен је као гаранција добре пољопривредне праксе на 
глобалном тржишту, на начин да је пренио и примијенио захтјеве потрошача у пољопривредној 
производњу у великом броју земаља.

23 http://www.globalgap.org/
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Global G.A.P. често сматрају минималним стандардом који се захтијева за стављање воћа и 
поврћа на ЕУ тржиште. Global G.A.P. је донио специфичне стандарде за воће и поврће који 
су у неким случајевима строжији од оних утврђених законодавством ЕУ. Ако  извозите свјеже 
воће и поврће у ЕУ, увозник ће од вас тражити да ваши производи имају цертификат Global 
G.A.P. Global G.A.P. цертификат је првенствено креиран да увјери купца да се при производњи 
хране користе најбоље произвођачке праксе, односно да храна која је произведена на 
фарми има минималан утицај на животну средину, да је произведена уз смањену употребу 
хемијских средстава и да је осигуран одговоран приступ заштити и сигурности радника, као и 
добробити животиња. Купац углавном тражи Global G.A.P цертификат, а његова цијена у БиХ 
је различита у зависности од тога да ли се ради о индивидуалној или групној цертификација. 
Индивидуална цертификација кошта око 800 KM, а групна од 2.000 до 4.000 KM, што зависи 
од врсте пољопривредне производње, величине фарме (ха), броја производа, коопераната, 
изласка аудитора итд. Global G.A.P. цертификацију у БиХ раде: СГС БХ http://www.sgsgroup.hr/, 
ТУВ Адриа http://www.tuvadria.com/ba, Веритас (акредитовани) и Миракул из Мостара.

4.2.2. HACCP
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) је системски превентивни приступ којим 
се осигурава сигурност хране. Задатак HACCP-a је проналажење и анализа опасности и 
утврђивање превентивних мјера којима се ризик настанка потенцијално опасне хране за 
људско здравље своди на минимум или потпуно уклања. HACCP у БиХ раде: ТУВ Адриа 
http://www.tuvadria.com/ba, Биро Веритас БХ, СГС БХ http://www.sgsgroup.hr/.

4.2.3. FSSC 22000
FSSC 2200024 је цертификацијска схема која се користи у прехрамбеној индустрији. Пружа 
оквир за ефикасно управљање сигурношћу хране и одговорношћу организације. FSSC 2200025 
је једини на ИСО стандардима заснован Систем управљања сигурношћу хране (енгл. SSMS), 
цертификацијска схема која је призната од стране Глобалне иницијативе за сигурност хране 
(GFSI). GFSI – Global Food Safety Initiative (Глобална иницијатива за сигурност хране), основан 
је 2000. године од стране организације CIES – The Food Business Forum, коју чине највећи 
малопродајни ланци у свијету као што су Carrefour, Tesco, ICA, Metro, Migros, Ahold, Wal-Mart 
и др. GFSI – Global Food Safety Initiative је непрофитна организација која жели промовисати 
побољшавање Система сигурности хране како би се осигурало повјерење потрошача у испоруку 
сигурне хране. У задње вријеме, поготово код ЕУ купаца, овај цертификат је јако   тражен.   
Цертификацију овог система у БиХ ради СГС БХ http://www.sgsgroup.hr/

4.2.4. BRC
BRC (British Retail Consortium) је организација која представља све британске веће трговце на 
мало. Развијају BRC норме како би помогли трговцима на мало да у цијелости испуне своје 
законске обавезе заштите потрошача пружајући заједнички основ за провјеру свих фирми које 
снабдијевају трговце на мало производима. BRC норме за прехрамбену индустрију настале су 
како би се осигурала усклађеност произвођача, добављача и способност трговаца да гарантују 
квалитет и сигурност прехрамбених производа које продају. BRC до сада је развио пет норми 
за прехрамбену индустрију. Стандард добављачима даје могућност да задовоље критерије 
различитих трговаца само једним цертификатом, што с једне стране смањује трошкове 
добављача, а с друге стране трговци смањују трошкове везане за контролу добављача. BRC 
се углавном користи у Великој Британији, гдје је одобрен од многих великих трговачких ланаца, 
као што су Tesco, Somerfield, Safeway и други. Ипак, он не испуњава све захтјеве британских 

24 FSSC 22000 цертификат. Више информација о овом цертификату можете наћи на: http://www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=en.
25 http://www.standardsmap.org/review.aspx?standards=26
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трговаца за усаглашавањем с нормама квалитета као што то чини Tesco Nature Choice стандард. 
Поред Велике Британије, и друге земље користе овај систем. Трговци и власници брендова из 
Сјеверне Америке и многих европских земаља ће пословати само с добављачима који имају 
имплементиран и цертификован BRC Глобални стандард26.

4.3. Контаминанти у храни27

Контаминант је свака твар која у храну није додана намјерно, а која у тој храни може бити 
присутна као резултат производње (укључујући радње проведене у ратарству, сточарству и 
ветеринарској медицини), израде, прераде, припреме, обраде, третирања, паковања, превоза 
или држања такве хране или као резултат онечишћења из средине. Ова дефиниција не 
обухваћа стране твари као што су, на примјер, комадићи инсеката, животињске длаке и слично. 
Контаминанти  могу бити присутни у храни (укључујући воће и поврће) као резултат различитих 
фаза производње, паковања, транспорта или чувања, или може доћи до контаминације из 
животне средине.
Да се избјегне негативан утицај на квалитет хране и ризик за људско здравље, ЕУ је утврдила 
лимите (максимално дозвољене нивое) за неколико контаминаната. Посебно су утврђени 
лимити за нитрате (шпинат и салате) и метал (кадмиј, жива, олово) који се примјењују на свјеже 
воће и поврће.

Максимални нивои/лимити контаминаната за свјеже воће и поврће садржани су у Анексу Уредбе 
(ЕЗ) Regulation (EC) 1881/2006. За поједине врсте воћа и поврћа приказани су у доњој табели:

26 Све информације о стандарду можете видјети на http://www.brcglobal¬standards.com/
27 Извор: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en
Извор: приступ  законодавству ЕУ: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr

ВОЋЕ: ЈАБУКА, КРУШКА, ШЉИВА
Контаминанти Максимални нивои (mg/kg мокре тежине)
Тешки метали
Метали / олово 0,10
Метали / кадмиј 0,05

ПОВРЋЕ: КРАСТАВАЦ, ПАПРИКЕ, МРКВА
Контаминанти Максимални нивои (mg/kg мокре тежине)
Тешки метали
Метали / олово 0,10
Метали / кадмиј 0,05

ВОЋЕ: МАЛИНА, ЈАГОДА
Контаминанти Максимални нивои (mg/kg мокре тежине)
Тешки метали
Метали / олово 0,20
Метали / кадмиј 0,05
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4.4. Остаци (резидуа) пестицида28

Количина остатака (резидуа) пестицида која се налази у храни мора бити сигурна за потрошаче 
и мора бити што мања. Максимални ниво остатака (МРЛ) највећи је ниво остатака пестицида 
који је дозвољен у храни или храни за животиње када се пестициди исправно примјењују (Добра 
пољопривредна пракса). Европска комисија успоставља МРЛ за сву храну и храну за животиње, 
како је регулисано Директивом (ЕЦ) бр. 396/2005.

АНЕКСИ Директиве (ЕЦ) бр. 396/2005 прецизирају МРЛ и продукте на које се то односи.
• Анекс I је листа производа на које се примјењује МРЛ – она садржи 315 производа, 

укључујући уљарице и уље, воће те животињске производе.
• Анекс II покрива дефинитивну листу МРЛ за ЕУ и прецизира МРЛ за 245 пестицида.
• Анекс III покрива листу такозваних ЕУ привремених МРЛ – прецизира листу за 471 пестицид.
• Анекс IV покрива листу пестицида (52) за које МРЛ није потребан због слабог ризика.
• Анекс V ће садржавати листу пестицида за које ће се примјењивати стандардни лимит који 

није 0,01 mg/kg (овај анекс још није објављен).
• Анекс VI ће садржавати листу фактора конверзије МРЛ за прерађену робу (овај анекс још 

није објављен).
• Анекс VII (Директива /ЕЦ/ бр. 260/2008) садржи листу пестицида који се користе као 

фумиганти за које државе чланице ЕУ могу примијенити посебне изузетке прије него што 
се производи ставе на тржиште

Ако пестицид није укључен ни у један од наведених Анекса, стандардни МРЛ29 je 0,01 mg/kg.

Фармери, трговци и увозници одговорни су за сигурност хране, која укључује и усклађеност с 
МРЛ-ом. Власти држава чланица су одговорне за контролу и провођење МРЛ-а. Ако се утврди 
да су остаци пестицида на забрињавајућем нивоу за потрошаче, Систем брзог упозорења за 
храну и сточну храну (РАСФФ) шири информацију те се подузимају мјере за заштиту потрошача.

Напомена! Купци у неким државама чланицама ЕУ користе МРЛ који је строжији него што је то 
утврђено одредбама ЕУ законодавства. Већина супермаркета има своје стандарде који се тичу 
пестицида а који су ригорознији него што је прописано у легислативи. Извозници у ЕУ морају 
провјерити са својим купцима да ли имају додатне захтјеве за МРЛ и кориштење пестицида.
Не постоје званични документи/цертификати за МРЛ контролу. Производи се подвргавају 
насумичном тестирању на уласку, при дистрибуцији и/или малопродаји унутар ЕУ.

ПОВРЋЕ:  КРОМПИР
Контаминанти Максимални нивои (mg/kg мокре тежине)
Тешки метали
Метали / олово 0,10
Метали / кадмиј 0,10

ПОВРЋЕ: КУПУС
Контаминанти Максимални нивои (mg/kg мокре тежине)
Тешки метали
Метали / олово 0,30
Метали / кадмиј 0,20

28 Извори: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en
Извор: приступ  законодавству ЕУ: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr
29 МРЛ за све усјеве и све пестициде може се пронаћи у МРЛ бази података на интернет страници Комисије. МРЛ се може прегледати према усјевима, 
групи усјева, коду усјева или пестицида на свим ЕУ језицима на: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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Напомена! Ако ниво пестицида премашује МРЛ, те представља ризик за људско здравље, 
испорука ће бити озлоглашена и уништена на штету извозника, извозник и купац ће бити 
информисани о томе, те ће се отворити могућност забране даљег извоза у ЕУ. Ако се прекршај 
понови неколицини добављача из ваше земље, ЕУ ће размотрити увођење специјалних 
рестрикција на увозе из ваше земље.

4.5. Здравље биља
Воће и поврће које се извози у ЕУ мора да испуњава захтјеве ЕУ законодавства о здрављу биља. 
Законодавством ЕУ утврђени су фитосанитарни захтјеви у циљу спречавања уношења и ширења 
штетних организама за биље и биљне производе ЕУ. Прописаним захтјевима се утврђују:

• Одређени  штетни организми за које није дозвољен увоз у ЕУ све док одређени специфични 
услови нису испуњени; и да за

• Биље, биљне производе и друге регулисане предмете наведене у Дијелу Б, Анексу V 
Директиве 2000/29/ЕЦ обавезно мора да прати фитосанитарни цертификат.

Фитосанитарни захтјеви су утврђени и за дрвени материјал за паковање, односно дрво или 
производе од дрвета (осим производа од папира), укључујући и потпорно дрво, а који се користе 
за подупирање, причвршћивање, заштиту или паковање робе (гајбе, кутије, сандуци, потпорно 
дрво (укључује и потпорне даске), палете, бубњеве за каблове и вретена/котури и сл.) приликом 
превоза. Овај дрвени материјал мора бити подвргнут третирању (топлинском и/или фумигацији) 
и означавању прописаном ознаком.

Пошиљка биља и биљних производа које се извозе  у ЕУ мора:
• Да буде снабдјевена фитосанитарним цертификататом издатим од стране надлежног 

органа земље извознице;
• Подвргнута царињењу и  прегледу од стране фитосанитарне инспекције на првој граничној 

тачки уласка у ЕУ.
• Увезена у ЕУ од стране увозника регистрованог у службеном регистру ЕУ земаља
• Најављена прије доласка на одређену царинарницу.

Напомена: Због обимне материје дата је у ПРИРУЧНИКУ ЗА ИЗВОЗ ВОЋА И ПОВРЋА ИЗ БИХ У ЕУ

4.6. Означавање
Свјеже воће и поврће има специфичне захтјеве за означавање производа који су прописани у 
Уредби Комисије (ЕУ) бр. 543/2011.

Картонска амбалажа за свјеже воће/поврће мора на себи да има посебно:
• Назив и адресу пакирнице и/или дистрибутера
• Назив производа (ако производ није видљив извана)
• Држава/земља поријекла
• Класа и величина (која се реферира на тржишне стандарде)
• Број партије за сљедивост

Поред наведених, постоји и посебно законодавство ЕУ за паковање и означавање које се 
примјењује када се роба ставља на тржиште ЕУ. Захтјеви за означавање укључују ланац продаје 
и дистрибуције од велепродајне амбалаже до паковања за малопродају. Када се производи 
продају као „ринфузни“, тражене информације морају бити видљиве на продајном знаку – 
етикети. Ови захтјеви се не примјењују када произвођач продаје своје производе директно 
потрошачу, на примјер директно на фарми или допуштајући брање плодова директно на фарми.
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Јасне и исправне ознаке
Обавезна ознака мора бити јасно и неизбрисиво направљена на истој страни паковања како би 
се осигурала њихова видљивост извана. Паковање може садржавати додатне информације све 
док не доводе до забуне потрошача.

Препаковане ставке за малопродају сматрају се упакованим производима ако паковање садржи 
више од једне ставке. У овим случајевима амбалажа мора бити прописно означена. За појединачне 
ставке паковане у пластици одговарајуће етикете требају бити налијепљене на кутији

Информација која је увијек потребна за упаковане производе је земља поријекла, тј. узгоја. 
Земља поријекла је обавезна информација и то мора бити наведено у амбалажи чак и када је 
земља паковања иста као земља поријекла. Земља поријекла може се препознати по имену 
или његовом придјеву, нпр. Финска, фински.

Остале информације које су често потребне (увијек потребне за производе с посебним захтјевима):
• Пакирница: назив и адреса
• Класа квалитета: Екстра, Класа I, или Класа II

Поред тога, за одређено поврће постоје и други захтјеви за обиљежавање30, који се односе 
на разноликост и величину производа. Разноликост мора бити назначена код наранџи, јабука, 
крушака и грожђа. Конзумна паковања која нису вагана у тренутку куповине морају садржавати 
и друге информације, на примјер о нето тежини.

Информације које се увијек захтијевају за осјетљиве, тј. лако кварљиве производе:
• Земља поријекла, тј. узгоја
• Класа квалитета: Екстра, Класа I, или Класа II (обавезно информације за производе с 

посебним захтјевима)

Примјери захтјева означавања који се примјењују на поједине производе:

30 ЕУ захтјеви за обиљежавање за свјеже воће и поврће 
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingsectors/horticulture/eumarketingstandardsforfreshfruitandvegetables/LabellingreqFreshFruitV egJuly15060815.pdf
Европска комисија о обиљежавању хране и намирница: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/index_en.htm

Извор: Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 543/2011

Произвид Означавање: сортимент Класа Величина

Јабука

Означавање је
неопходно, а име сорте може 
бити замијењено њеним 
синонимом

Потребна

Мора се навести минимални и максимални 
пречник/ тежина плода у пакету, међутим за 
класу II на етикети се може навести 
минимални пречник / тежина плода у пакету, 
пратити ријечи „и преко“.

Крушка

Означавање је
неопходно, а име сорте може 
бити замијењено њеним 
синонимом

Потребна

Мора се навести величина, или за воће 
упаковано у редовима и слојевима број 
јединица. Ако су означени по величини 
минималног и максималног пречника или 
минималној и максималној тежини, мора 
бити наведено. Међутим за класу II на етикети 
се може навести минимални пречник/ тежина 
плода, а на пакету навести ријечи „и преко“.

Слатка паприка

Опционо,  међутим, „љута/
слатка“ или еквивалент мора 
бити наведен у случају када је 
то потребно

Потребна

Величина мора бити изражена 
минималним и максималним промјером 
или минималном и максималном тежином. 
Може се опционо навести број јединица.
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4.7. Сљедивост
Сљедивост је основ ЕУ политике за сигурност хране. Сљедивост је начин одговора на 
потенцијалне ризике везане за храну и сточну храну како би се осигурало да су сви прехрамбени 
производи у ЕУ сигурни за јело. Од виталног је значаја да када националне власти или 
предузетници из домена хране идентификују ризик да га могу пратити назад до његовог извора 
с циљем ефикасне изолације проблема и спречавања да контаминирани производи дођу до 
конзумената. Закон налаже да сви произвођачи хране унутар ЕУ, а и они изван ње који извозе 
у ЕУ, морају осигурати сљедивости својих производа, односно имати податак одакле њихови 
производи долазе и гдје иду како би брзо могли обавијестити одговарајуће власти у случају 
неусклађености с прописаним захтјевима.
За увознике свјежег воћа и поврћа сљедивост производа је обавезна. Како би се испунила ова 
одговорност, увозници у ЕУ морају тражити од извозника доказ поријекла воћа и поврћа. Према 
члану 18 Закона о храни (ЕЦ) бр. 178/2002 ЕУ увозник хране (самим тим логично и добављач и 
треће земље) мора без одгађања доставити властима сљедеће информације:

• Име и адреса добављача
• Земља поријекла
• Природа производа
• Датум трансакције

Осим тога, ЕУ увознику хране се препоручује (према ЕЦ/178/2002) да чува и учини доступним 
властима сљедеће информације:

• Количина производа
• ЛОТ број
• Детаљан опис производа (претходно запаковани или ринфузни, сорта, сирови и прерађени).

4.8. Паковање
Захтјеви за специфично паковање за ЕУ земље углавном се врше у складу са захтјевима 
купаца. Приликом превоза контејнерима одређено воће/поврће може се паковати на тзв. 
еуропалете. Важно је имати у виду да, ако је роба палетизована или се за паковање користи 
дрвени материјал, та амбалажа мора бити у складу са захтјевима у погледу здравља биља, 
односно кориштено дрво треба бити третирано и као такво и означено. Третирање врше фирме 
које испуњавају услове и које су за то овлаштенe31.
За одређене врсте воћа/поврћа требају се испоштовати сљедећи услови:

Јагоде
Материјали који се користе унутар паковања морају бити чисти и таквог квалитета да се избјегну 
било спољна или унутрашња оштећења производа. Употреба материјала, посебно папира 
или маркица с трговинским спецификацијама, дозвољена је под условом да је штампање или 
означавање урађено нетоксичним бојама или љепилима.
Паковања морају бити слободна од свих страних твари.

Крушке
Материјали који се користе унутар паковања морају бити чисти и таквог квалитета да се избјегну 
било спољна или унутрашња оштећења производа. Употреба материјала, посебно папира 
или маркица с трговинским спецификацијама, дозвољена је под условом да је штампање или 
означавање урађено нетоксичним бојама или љепилима. Наљепнице појединачно причвршћене 
на производе морају бити такве да, када се уклоне, не остављају видљиве трагове љепила и да 
не могу довести до надражаја коже.
Паковања морају бити слободна од свих страних твари

31 На службеној интернет страници www. uzzb.gov.ba може се пронаћи Јединствени регистра особа које обављају поступке третирања и /или означавања ДМП у БиХ
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Јабуке
Пакети нето масе веће од 3 kg морају бити довољно крути да осигурају одговарајућу заштиту 
производа. Материјали који се користе унутар паковања морају бити чисти и таквог квалитета 
да се избјегну било спољна или унутрашња оштећења производа. Употреба материјала, 
посебно папира или маркица с трговинским спецификацијама, дозвољена је под условом 
да је штампање или означавање урађено нетоксичним бојама или љепилима. Наљепнице 
појединачно причвршћене на производе морају бити такве да, када се уклоне, не остављају 
видљиве трагове љепила и да не могу довести до надражаја коже.
Паковања морају бити слободна од свих страних твари.

Слатке паприке
Материјали који се користе унутар паковања морају бити чисти и таквог квалитета да се избјегну 
било спољна или унутрашња оштећења производа. Употреба материјала, посебно папира 
или маркица с трговинским спецификацијама, дозвољена је под условом да је штампање или 
означавање урађено нетоксичним бојама или љепилима. Наљепнице појединачно причвршћене 
на производе морају бити такве да, када се уклоне, не остављају видљиве трагове љепила и да 
не могу довести до надражаја коже.
Паковања морају бити слободна од свих страних твари. 
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Пројект унапређења пословне климе и приступа тржишту (ICAM) имплементира Групација Свјетске банке у
партнерству са Британском амбасадом у Босни и Херцеговини, Савјетом министара Босне и Херцеговине,

Владом Федерације БиХ и Владом Републике Српске.


