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PoStovani,

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je blagovremeno prepoznala potencijalnu
opasnost od nedozvoljene kolidine aflatoksina B I u hrani za Livotinje, koji je uzrodnik kasnije

dokazane kontaminacije mlijeka aflatoksinom Ml, kako u Bosni i Hercegovini, tako i
zemljama okruZenja i Evropske unije. Najde56i proizvodadi mikotoksina su plijesni iz roda
Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Aflatoksin Ml je toksidni metabolit aflatoksina 81,
nastaje u jetri Zivotinja i ljudi poslije konzumacije hrane kontaminirane aflatoksinom Bl.

Na osnovu procjene rizika koja je pokazala da bi kao posljedica su5e kukuruztbran u Zetvi

2012. godine mogao sadrZavati kontaminiran sa aflatoksinima, Agencija za sigurnost hrane

Bosne i Hercegovine je aktom broj 05-l-26-l-1686112 dana 04.12.2012. godine nadleZnim

inspekcijskim organima, odnosno Federalnoj upravi za inspekcijske poslove F BiH,
Republidkoj upravi za inspekcijske poslove RS i Inspektoratu Brdko distrikta BiH uputila
zahtjev za sprovodenje pojadanih mjera kontrole zdravstvene ispravnosti kukuruza.

Pri navedenoj procjeni izika Agencija je uzela u obzir sve raspoloZive podatke, a izmedu
ostalog RASSF obavijest prema kojoj je kukuruz porijeklom iz Srbije vraien u zemlju
porijekla prilikom poku5aja uvoza u Republiku Italiju sa italijanske granice zbog
nedozvoljene kolidine aflatoksina 81, kao i dinjenice da je Bosna i Hercegovina u velikoj
mjeri uvoznik kukuruza.Premapodacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz Hrvatske
i Srbije u20I2. godini je uvezeno 131.992 tona kukuruza.

Zbog potencijalne opasnosti da kukuruz i proizvodi od kukuruza, namjenjeni za ishranu ljudi i
Livotinja, kontaminirani sa aflatoksinima, Sto moZe predstavljati opasnost za zdravlje
potro5ada, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u skladu sa odredbama Elana

8. Zakona o hrani BiH (,,Sluzbeni glasnik BiH", broj 50/04) i odredbi dlana 4. stav (1)
Pravilnika o maksimalno dozvoljenim kolidinama za odredene kontaminanate u hrani
(,,SluZbeni glasnik BiH", broj 37109 i 39112), aktom broj 05-1-2 6-l-1686112 dana 04.12.2012.
godine Federalnoj upravi za inspekcijske poslove F BiH, Republidkoj upravi za inspekcijske
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poslove RS i Inspektoratu Brdko distrikta BiH uputilazahtjev za sprovodenje pojadanih mjera
kontrole zdravstvene ispravnosti kukuruza.

Navedenim aktom Agencije od strane nadleZnih inspekcijskih organa zatraleno je da

sprovedu mjere pojadane kontrole zdravstvene ispravnosti kukuruza i proizvoda od kukuruza
na prisustvo mikotoksina prilikom uvoza, u silosima mlinova, silosima fabrika zaproizvodnju
stodne hrane, skladi5tima i prometu do lanca maloprodaje, sa posebnim osvrtom na prisutvom
aflatoksina preduzmete mjere iz svoje nadleZnosti, te da dostave povratne informacije
Agenciji o sprovedenim aktivnostima.

Kako bi upoznala sve nadleZne institucije u sistemu sigumosti hrane u Bosni i Hercegovini sa

preduzetim aktivnostima po pitanju utvrdivanja zdravstvene ispravnosti kukuruza na trZiStu
Bosne i Hercegovine, Agencije je aktom broj 05-l-26-1-1686-1112 dana 04.12.2012. godine
uputila obavijest o upuienom zahtjevu za pojadane mjere kontrole zdravstvene ispravnosti
kukuruza svim nadleZnim institucijama Bosne i Hercegovine, entiteta i Brdko distrikta BiH.
Navedeni akt dostavljen je Upravi BiH za zaStitu zdravlja bilja, Uredu za veterinarstvo BiH,
Ministarstvu poljooprivrede, Sumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvu zdravlja i socijalne
zaStite RS, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i Sumarstva, Federalnom
ministarstvu zdravstva, Odjeljenju za poljoprivredu, Sumarstvo i vodoprivredu Vlade Brdko
distrikta i Odjeljenju za javno zdravstvo i ostale usluge Vlade Brdko distrikta.

Medutim, Agencija do danas nije zaprimila povratne informacije od strane nadleZnih
inspekcijskih organa o rezultatima inspekcijskog nadzora u skladu sa navedenim aktom
Agencije broj 05-l-26-l-1686112 od04.12.2012. godine i aktom broj 05-l-26-1-1686-l ll2 od
04.12.2012. godine.

ObavjeStavanje o riziku je, uz procjenu rizika i upravljanje rizikom, jedna od tri komponente
analize rizika, koja se vrSi s ciljem zaStite zdravlja i interesa potroSada. Shodno principu
predostroZnosti, koji je definisan dlanom 8. Zakona o hrani ("SluZbeni glasnik BiH", broj
50104), nadleZni organi svaki put kad je, nakon procjene dostupnih informacija, identificirana
mogu6nost Stetnog djelovanja hrane na zdravlje ljudi, da bi se razjasnile naudne nedoumice,
preduzimaju privremene mjere upravljanja rizikom prijeko potrebne za osiguranje najvi5eg
mogudeg nivoa za5tite zdravlja ljudi do pribavlfanja daljnjih naudno utemeljenih informacija
potrebnih za sveobuhvatnu procjenu rizika.

ObavjeStavanje javnosti putem medija vrSi se u sludajevima kada je to, na osnovu procjene
podataka o identificiranom riziku, jedan od odgovaraju6ih nadina uklanjanja ili smanjivanja
rizikau najve6oj mogu6oj mjeri.

Prilikom procjene o obavjestavanju javnosti o potencijalnom riziku porijeklom iz mlijeka
uvezenog iz Republike Hrvatske Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je uzela u
obzir sve vaiele propise i procedure u Bosni i Hercegovini, i to odredbe Zakona o hrani
("SluZbeni glasnik BiH", broj 50104), Zakona o veterinarstlu u Bosni i Hercegovini

dr. Ante Stardevi6a b b.
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: 036/336-950
Fax: 036/336-990
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(,,SluZbeni glasnik BiH", broj 34102), kao i Prirudnika zarad granidne veterinarske inspekcije
u Bosni i Hercegovini (,,SluZbeni glasnik BiH", 96109).

Na osnovu dlana 88., stav 1, tadka c) Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (,,SluZbeni
glasnik BiH", broj 34102), pri obavljanju inspekcijske kontrole, veterinarski inspektor na
granici ima pravo i duinost, da naredi skladi5tenje po5itjke u registrovanom skladi5tu,
ako je potrebno utvrditi njenu zdravstvenu ispravnost.

U skladu s dlanom 18. Pravilnika o sluZbenim kontrolama koje se provode radi verifikacije
postupanja u skladu sa odredbama propisa o hrani i hrani za 1ivotinje, te propisa o zdravlju i
dobrobiti Zivotinja, u sludaju postojanja sumnje o nezadovoljavanju uslova ili sumnje o
identitetu ili stvarnom odrediStu po5iljke ili nepodudaranja izmedu poSiljke i ovjerenih
garancija, nadleZni inspekcijski organ provodi sluZbene kontrole s ciljem potvrdivanja ili
otklanjanja sumnje, a predmetna po5iljka stavlja se pod sluZbeni nadzor do dobivanja
r ezultata s luib enih kontro la.

U skladu sa dlanom 18., stav (4), tadka k), Prirudnika zarad granidne veterinarske inspekcije u
Bosni i Hercegovini (,,SluZbeni glasnik BiH", 96109), u sluiaju da se rade laboratorijski
testovi zbog sumnje u neregularnost ili su prethodni testovi dali pozitivne rezultate,
po5iljka ne moie biti pu5tena sve dok rezultati testova ne budu negativni.

Na osnovu tlana 20., stav (3) Prirudnika za rad granidne veterinarske inspekcije u Bosni i
Hercegovini, u sludajevima kada se laboratorijski testovi vr5e na temelju sumnje u
neregularnost raspoloZivih podataka, prethodne obavijesti od sistema za brzo uzbunjivanje
Evropske unije ili kao zaStitna mjera, i kada se testiranje odnosi na materije ili patogenog
agensa koji predstavlja neposredan rizik po zdtavlje Zivotinja i ljudi, graniini veterinarski
inspektor koji je vrSio testiranja duZan je zadriati po5iljku sve dok se ne prime
zad ovolj avaj u6i rezultati laboratorij skih testova.

Shodno odredbama (lana 20., stav (4) navedenog Prirudnika, po5iljka 6e ostati pod
kontrolom nadleinih organa i odgovornosti sluZbenoga veterinara ili djelatnika GVIP-a
koje je obavio veterinarske kontrole.

Dakle, na osnovu navedenog, po5iljka hrane iiji su uzorci uzeti u svrhu vr5enja
laboratorijskih analiza zdravstvene ispravnosti, prema vaZedim propisima, mora biti
pod sluZbenim nadzorom i ne moie se nadi na trZi5tu niti moZe biti dostupna
potro5aiima sve dok se ne potvrdi da je takva hrana zdravstveno ispravna.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je odmah po dobijanju obavijesti lJreda za
veterinarstvo BiH broj: 05-1-27-7-ll3-lll3 od 29.01.2013, koja je zaprimljena putem faxa
Agencije dana 31.01.2013. godine, prema kojoj je rezultatima laboratorijskog ispitivanja
mlijeka pri uvozu iz Republike Hrvatske utvrden pove6an sadrlaj aflatoksina Ml, u odnosu
na propisane MDK, kao kontakt tadka, na nivou Bosne i Hercegovine, za Sistem brzog
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uzbunjivanja za hranu i hranu za Livotinje, dostavila akt broj: 05-3-26-12-154-l/13 od
31.01.2013. godine, Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske HR RASFF-nadleZnoj
sluZbi sistema brzog uzbunjivanj a za hrarru i hranu za ilivotinje, obavijest o preduzetim
mjerama od strane Ureda u odnosu na poSiljku Zivotinjskog porijekla iz R. Hrvatske.

Agencija je takode 01.02.3013. godine, po dobijanju dodatne obavijesti od strane Ureda,
uputila nadleZnim inspekcijskim organima entiteta i Brdko Distrikta BiH obavijest na znanje i
nadleZno postupanje broj: 05-3-26-12-154-3/13. Navedenim aktom od nadleZnih inspekcijskih
organa zatraleno je da Agenciji kao kontakt tadki RASFF-a ,,dostave sve povratne
informacije u vezi sa spornim proizvodom i rezultatima inspekcijske kontrole kako
bismo bili u mogudnosti pratiti rizik i komunicirati informacije na adekvatan naiin
ukoliko to bude potrebno.'6

Prate6i situaciju u susjednoj Republici Hrvatskoj, i to kroz redovne aktivnosti Komisije za
praienje i procjenu rizika porijeklom iz hrane Agencije za sigumost hrane Bosne i
Hercegovine, od strane Agencije je dana 09. 02.2013. godine upudena obavijest na znanje broj
05-3-26-12'154-2113 Uredu zaveterinarstvo BiH i nadleZnim inspekcijskim organima entiteta
i Brdko distrikta BiH sa detaljnim podacima o mlijeku koje se povladi sa trZiSta Republike
Hrvatske zbog nedozvoljenih kolidina aflatoksina Ml, te je od istih zatraleno da preduzmu
mjere pojadane kontrole i provjere prisustva navedenih proizvoda na trZi5tu Bosne i
Hercegovine.

Takode, dana 09.02.2013. godine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je veoma
transparentno putem saop6enja za javnost upoznala javnost sa svim raspoloZivim
informacijama i preduzetim aktivnostima. U ovom kontekstu nagla5avamo da je Agencija
prvu povratnu informaciju nadleZnih inspekcijskih organa o preduzetim mjerama po pitanju
mlijeka kontaminiranog aflatoksinom Ml iznad dozvoljene kolidine zaprimila dana
12.02.2013. godine, i to od strane Inspektorata Brdko distrikta BiH.

Uzev5i u obzir sva dogadanja oko pojave aflatoksina Ml u mlijeku, kao i dinjenicu da je to
postao regionalni i problem EU (mlijeko iz Slovenije, Madarske, Njemadke), te da su ga prve
otkrile institucije Bosne i Hercegovine, ne moZemo da prihvatimo navode da su Sti6eni
interesi uvoznih lobija. Istina, bilo je odredenih nerazumijevanja izmedu drZavnih i entitetskih
nadleZnih organa u pogledu nepoStivanja i neprovodenja preporudenih, mjera Sto vam je i
prezentovano na podetku akta, a koje mogu prouzrokovati nesagledive posljedice, ali kada je
rijed o Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, odgovorno tvrdimo da ova institucija
Stiti iskljudivo zdravlje i interese potroSada, te da nikada nije udestvovala u zastiti bilo kakvog
lobija.

U skladu sa odredbamaZakona o hrani, kao i drugih vaZe6ih propisa u Bosni i Hercegovini
Agencija postupa krajnje transparentno, te blagovremeno i profesionalno upoznaje javnost sa
svim rizicima porijeklom iz hrane, Sto potvrduje i podatak o prosjedno 120 - 150 odgovora
sredstvima javnog informisanja i saopdenja za javnost godisnjem nivou.

dr. Ante Stardevi6a b b
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Sve izjave i saop6enja za javnost Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine bile su

zasnovane na vaietim propisima Bosne i Hercegovine, koji su u oblasti kontaminanata u
hrani, medu koje spada i aflatoksin Ml, kao i na raspoloZivim naudnim studijama i
istraZivanjima, prvenstveno od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Evropskog
autoriteta za sigumost (EFSA).

S po5tovanjem,

.sci.Sejad Madki6

KTOR
-\
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- Znslupnički dom -

SARAJEVO

PREDIVIET: Odgovor na zastupni čka pitanja—_dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 25.4.2013.
godine, utvrdilo je Odgovor na zastupni čka pitanja koja je postavio Emir Kabil.
zastupnik sa Zastupni čkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljeđцjemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,

/_ ^ .у ;^ENFR>ALN1 TAJNIK 4

sarгjevu, Trg nosne i Hercegovine broj I
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БOCИ A H ХЕРЦЕГОВИИА
CABJET МИИИСТАРА

Број : 05-50-1-1205 / 13
Сарајево , 25.4.2013. године

Е;мир Кабил, посланик у Гlредставничком дому , Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине , је на 43. сједници Предстаиничког дома Гlарламентарне скупштине Босие и
Херцеговине , одржаиој 28. фебруара 2013. године , поставио сљедебе посданичко питање :

„1 . Зашто је јавэгост у БиХ тек 8.2.2013 голине , (десет дана накан прве ооавијести 0
нсусклађним резултатима), сазцала за млијеко произвођача „Виндија" и „Дукат'" и налаз
недозвољеиих концентрација Афлатоксина Ml?

2. Чије су интсресе цггитиле државне институпије или су TO радили челни људи држанних
ипстигуција, првенсл 'вено Канцеларија за ветеринарстно БиХ in Агенција за сигурност
хране БиХ , која представља контакт тачку при KASFF (систем брзог узбуњинања у случају
налазв иа тржишту неисправпс хранс )?
3.Да nu cc y конкретном случају штите ицтереси увозпих лобија или здравље домабих
потрошача ?
4. Неозбиљно , слободио могу реби , лрскаје изјава из Агепције за сигурност храце БиХ
гдје наводе да cc ради 0 малим количинама које Be иогу угрозити здравље људи nil може
ако cc конзумира дужи временски период. Чему онда строгц станцарди постављени on
сгране Европске уније у погпеду MДK њли експлицитне обавезе развијања
лабораторијскггх метода у ииљу открипања наведених супстаин . ни ако су сне cyncтarute
стварцо тако безазлене ?

5. Зацпо cc покушава сакрити од јавности постојање еиидентних ризика no здравље
погрошача иако постоји законска обавеза 0 пријављивању истог одмах , тс зашто субјскти
у пословању са храном , сукладво Закону о храни , нс поетупају како je тo прописаног и
зашто н acтoje no сваку цијену сакрити неисправност производа који cc појављују и с
којима тргују? "

Ha постапљецо питање, Савјет министара Босне и Херцеговине je ua 4-, сједпици ,
одржаној 15. 01}.  2013. гопине , утврдио сљедени

Кдниеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине је предузсла све мјерс
предоггрожности , кao први надлежни орган у земљама регије који је yrв pдиo прве
случајене неусклађености увозних пошиљки млијека у norneny садржаја афлатоксина ,
затим H појачаних мјера кoнтpone, a све у циљу заштите здравља позрошача 	 .
Ca првим резултатима лабораторијских испитивања oд 29.01.2013 годинс, a који су

указив an и на неусклађеност увозне пошиљке млиjeкa „Диндија" из Уепубпике Хрватске у
iiorncny сацржаја афлатоксина, Канцеларија за ветеринарсгио Босне и Херцеговине је



ист0 г дана 0бавијестила наллежне органе Рег уб :пике Хрнатске као земље поријекла
навецедих п 0шиљки .
Такође, истог Лана, Кашгеларија за ветеринарств0 Б0сие и Херцег0вине је 0 случају
0банијестила :

- Агенцију за сигурв0ст храие БОсне и Херцег0виие к0ја у складу са Зак0н0м 0 храни
(„Служ6сии гласник БиХ " бр . 50/04) 0бавља обаијештавање 0 ризику према панр0тачима
как0 би исти д0били пран0времеиу, п0уздану, 0бјекгивну и разумљиву инф0рмацију 0
0пасн0стима,0днисн0 ризику п0всзанам C хран0м ;

- надлежне 0 ргапе ентитета и
- ирецставнике ув0зника наведених п0шиљки .

Так0 ђе, у скла<ту са л0бивеним резулз 'атима аналнтичких извјеттаја Капцеларија за
вегеринарство Б0сгэе и Херцеговине је наредила уништавагвс шги ионраг г ишиљке , те у
складу са реЛ0ви0м пр0цедур0м п0лвргла п0јачан0м иадз0ру H задржаваншу д0 д0 бијтг.д
негативних резултата сљеде5их десет п 0шиљки од иrroг пРоизвођача . 11 ас 'гавком к 0нтролс
у нарецним данима утирђено је још 15 п0шиљки произнођача „13 индија" и 3 поишљкс
пр0 извођача „Дукат", такође из РХ, к0је су сацржанале нин0 афлат0ксина всби од
Л0пуштен0г. Cue лow иљкe чије апализс су далс п0зитивне резултаге су илентифик 0 ване у
складиштима ув0 зника H стављецс п0ц надз 0 р ветеринарске инспекције .
o сним резут ' атима кр0з ред0вну комуникацију Канцсларија за ветерииарспзо FiOCne ii

Херцеговине је ибавјецггаиава наддежна тијела из РХ 0чскују 6и патребпе гаранције да cc

истражују узр0ци к0ји су ц0вели до п0јаве афлатоксица у млијеку и даје игврђен извор

коитамииације . ОбзирОм да је б Fwj пошиљки к 0јс су сацржавале ниво афлггоксина не 17 и оЛ

д0пуштен 0г сваким дан 0м би0 cue ве lги , у пиљу заиггиге здравл ,а пагроига ' за, дана S.

фreбруара 2013. г0дине , Канцеларија за вегеринаретв0 Б0сне и Херцег0вине је Л0нијела

Упутсп вп п прнвременпј зпбрпвп увпзп у Бппну a Херцегпвпну пдренених пппагљкн ,и .їгпјекп
a прпггзвпдп пд мпнјвкп ппријек 'гп.м из Рвпублике Хрвптске , к0јим је привремеи0 забрањен
ун 0з млијска и пр0изв0да 0л млијска из три (3) субјекгау п 0сл 0 нату с хран 0м (Ви здија "

д .д . нетсринарски к0мгролни бр0ј XP-5; ЕЗиндија , Лтд . встерипарски к0нзролви број" ХР-

395 и Дукат Д .ц ." ветерипарски к0нтраши бр0ј XP-159), a код којих је низ0м исиигивања
при ув0зу утврђена концентрација афн i аг0ксиээа изнад д0знољене . Упугстн0м је нал 0жен0

и да cue п 0шиљке млијека H млијечних произн0да које cc ув0зе треба иратити иангаз из

акредитиране лаб0рат0рије к0ји п0тврђује цаје млијек0 тестирано на аф.па' г 0ксин и да пијс
утврђен нив0 ве fi и 0д д0пувпеи 0 г. Иеги лан наNгежна тијела у РХ су информиса -ча ширу
jaullocT 0 појави афлат0ксина у млијеку пр0изв0ђача „13 индија" и „Дукат` што јс
сепзибилизирал0 цијелу регију, нак0 н чега су CRC земље у регији п0челс пров0диги
интензиви0 уз0рк0вање на присусгио афлатоксина у млијеку .

Ј.(акле , Кашнеларија за нетерииарсгв 0 БиХ је , у случају п 0јаве афлатОксина ; посгупила у
складу са пракс0м к0ја cc примјењује у земљама ЕУ .
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