
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ 

 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа 
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину 

информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање 
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10, 

114/2015) 

  
број  
 
  
 

Датум: 28.12.2018.год 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26 

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Тамара Бошковић, 
tamara.boskovic@minpolj.gov.rs  

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Правилник о квалитету јаја/Rulebook on quality of 
eggs, број страна 11 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: На основу члана 55. става 2. Закона о безбедности хране 

(,,Службени гласник РС”, бр. 41/09) и члана 76. став 3. Закона о ветеринарству (,,Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 

93/12) 

 

5. Веза са другим прописима:  
Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (Сл. гласник РС, 19/2017, 16/2018),  

Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним условима за хигијену хране животињског 

порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла, "Сл. гласник РС", бр. 25/11, 27/14) 
6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском): 

 

Доношењем овог правилника успостављају се нови захтеви за обележавање и класирање јаја, услови квалитета у односу на 

величину и изглед јаја, начин држања и исхрану кока носиља, као и  услови за објекте који се баве сабирањем и паковањем 

јаја, усклађени са Уредбом (ЕЗ) бр. 589/2008 Европског парламента и Савета од 23. јуна  2008. године о стандардима за 

обележавање и стављање у промет јаја и њеном спроведбеном Уредбом ЕЦ, бр. 1234/2007 Европског парламента и Савета од 

22. септембра 2007. године,  о успостављању заједничке организације пољопривредних тржишта.  

Циљ доношења овог правилника јесте осигурање вишег степена безбедности и квалитета јаја, као и стварања услова за 

несметану трговину са земљама чланицама ЕУ и земљама ЦЕФТА. 

Compliance with Regulation (EC) No 589/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2008 on standards for the 
labeling and placing on the market of eggs and its Implementing Regulation EC, no. 1234/2007 of the European Parliament and of the 
Council. 
The aim of this Rulebook is to ensure a higher level of safety and quality of eggs, as well as to create conditions for smooth trade with the 
EU Member States and CEFTA countries. 
 

7. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи 
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то 
могуће): 
 
Глава 4, ЦН (тарифна ознака) 0407 00 
 

8. Фаза: 
   Технички пропис у припреми  
   [  ]  Да     [  ]  Не 
 
   Објављен технички пропис 
   [  ]  Да      [  ]  Не 

 
 Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме 

9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): 
 
Правилником ближе се прописују услови у погледу квалитета јаја и то за класификацију, паковање, обележавање и декларисање 
јаја, као и општи и посебни услови за хигијену јаја. 
 
The rules stipulate in detail the conditions regarding the quality of eggs for classification, packaging, labeling and declaration of eggs, as 
well as general and special conditions for egg hygiene. 
 

10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе 
као основа за његову израду: 
Уредба (ЕЗ) бр. 589/2008 Европског парламента и Савета од 23. јуна  2008. године о стандардима за обележавање и стављање 

у промет јаја 
 
 

mailto:tamara.boskovic@minpolj.gov.rs


11. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа 
за његову израду и разлози за њихово некоришћење: 

12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: јануар 2019. године 

13. Предложени датум примене прописа: јул 2019.године 

14.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: 
Правилник о квалитету јаја и производа од јаја (,,Службени лист СФРЈˮ, број 55/89 и ,,Службени лист СЦГˮ, бр. 56/03 - 

др.правилник и 4/04 - др. правилник), у делу који се односи на јаја. 
15. Да ли је урађена анализа ефеката прописа? 
 
   [  ]  Да      [  ]  Не 
 

16. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

17. Да ли су подаци из пријаве поверљиви? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

18. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

19. Процена потреба за нотификацијом: 
 
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

  
-По споразуму СТО / ТБТ         [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 
-Остало – нпр. СТО / СПС-а     [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 


