
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивању 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”, бр. 45/10 и 114/2015) 

  
број  
 
  
 

Датум: 23.11.2017. 

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):  
Емина Милакара (emina.milakara@minpolj.gov.rs, 011/2602320), Ненад Доловац (nenad.dolovac@minpolj.gov.rs 064/2716501) 

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:  
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране, Law on Amendments of Food Safety Law, 20 страна. 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми:  
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране садржан је у члану 97. став 1. тач. 5, 6. и 9. 
којима je утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује систем контроле промета роба и услуга преко границе, систем 
обављања појединих привредних и других делатности, систем заштите и унапређења животне средине и заштиту и унапређивање 
биљног и животињског света. 

5. Веза са другим прописима: / 

6 Разлози за доношење техничког прописа:  
Законом о безбедности хране („Службени гласник РС", број 41/09) уведен је нови концепт којим су обухваћени сви сектори у ланцу 
хране, укључуjући и производњу хране за животиње, примарну производњу, прераду, складиштење, транспорт хране и 
малопродају,  чиме је систем безбедности хране у Републици Србији постао свеобухватан и интегрисан. Такође, Законом су 
створени правни основи за подзаконска акта којим су јасно дефинисани услови за производњу хране и хране за животиње, на 
свеобухватан и кохерентан начин, за стратешко управљање у области безбедности хране и хране за животиње и бољу организацију 
система службених контрола, преко координације надлежних инспекција. 
Законом је предвиђено оснивање Савета за безбедност хране који је задужен за давање научног мишљења и помоћ надлежним 
органима, даје основне процедуре за управљање кризама и предузимање хитних мера, као и успостављање Система за брзо 
обавештавање и узбуњивање за храну и храну за животиње (RASFF). 
Законом су у национално законодавство пренети одговарајући прописи Европске Уније, и то: Уредба (ЕЗ) Европског парламента и 

Савета број 178/2002 од 28. јануара 2002. године о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције 

за безбедност хране и утврђивању поступака у областима безбедности хране и Уредба (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 

882/2004 од 29. априла 2004. године о службеним контролама које се спроводе ради провере поштовања прописа о храни и храни 

за животиње и прописа о здрављу и добробити животиња. 

Compliance with: REGULATION (EC) No 178/2002, REGULATION (EC) No 882/2004 

6. 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 1: Живе животиње 
Глава 2: Месо и јестиви унутрашњи органи (изнутрице) 
Глава 3: Рибе и ракови, мекушци и остали водени бескичмењаци 
Глава 4: Млечни производи; живинска и птичја јаја: природни мед: јестиви производи животињског порекла на другом месту 
непоменути пити обухваћени 
Глава 5:1 (производи животињског порекла, на другом месту непоменути нити обухваћени 
Глава 7 поврће, корење и кртоле 
Глава 8 воће за јело, укључујући језграсто воће. коре агрума или диња и лубеница 
 Глава 9 кафа, чај, мате чај и зачини  
Глава 10 житарице 
Глава 11 производи млинске индустрије, слад. скроб, инулин, глутен од пшенице 
Глава 11 уљано семење и плодови; разно зрневље. семе и плодови: индустријско и лековито биље; слама и сточна храна (кабаста) 
Глава 12: Уљано семење и плодови; разна зрна. семење и плодови: индустријско и лековито биље; сено и слама и храна за 
животиње (кабаста) 
Глава 13 шелак; гуме, смоле и остали биљни сокови и екстракти 
Глава 15 масноће и уља животињског или биљног порекла и производи њиховог разлагања; прерађене јестиве масноће; воскови 
животињског или биљног порекла 
Глава 16: Прерађевине од меса. риба. љускара. мекушаца ИЛИ осталих водених бескичмењака 
 Глава 17 шећер и производи од шећера  
Глава 18 какао и производи од какаа 
Глава 19 производи на бази житарица. брашна, скроба или млека; посластичарски производи  
Глава 20 производи од поврћа. воћа. укључујући језграсто воће и осталих делова биља  
Глава 21 разни производи за исхрану  



Глава 22 пића, алкохоли и сирће 
Глава 23 остаци и отпаци прехрамбене индустрије; припремљена храна за животиње  
Глава 28: Производи хемијске и сличних индустрија 
Глава 29 органски хемијски производи  

Глава 30: Фармацеутски производи  
Глава 31: Ђубрива 
Глава 33 етерична уља и резиноиди: парфимеријеки, козметички и тоалетни производи 
Глава 35 беланчевинасте материје: модификовани скробови; лепкови. ензими 
Глава 41: Сирова крупна и ситна кожа (осим крзна) и штављена кожа 
Глава 42: Производи од коже, седларски и сарачки производи; предмети за пуговања ручне 
Глава 43: Природно и вештачко крзно: производи од крзна 
Глава 51: Вуна, фина или груба животињска длака: предиво и тканине од коњске длаке 
 Глава 95: Играчке, реквизити за друштвене игре и спорт: њихови делови и прибор  
Глава 97: Предмети уметности, колекција и старина 
У прилогу достављамо Правилник о врстама пошиљки које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања 
ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима (Објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 
56/10) као и списак роба са тарифним ознакама које при увозу подлежу фитосанитарној контроли сходно закону о безбедности 
хране. 

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

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

8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): 

 Законом о безбедности хране („Службени гласник РС", број 41/09) уведен је нови концепт којим су обухваћени сви сектори у ланцу 
хране, укључујући и производњу хране за животиње, примарну производњу, прераду, складиштење, транспорт хране и 
малопродају чиме је систем безбедности хране у Републици Србији постао свеобухватан и интегрисан. Такође, Законом су 
створени правни основи за подзаконска акта којим су јасно дефинисани услови за производњу хране и хране за животиње, на 
свеобухватан и кохерентан начин, за стратешко управљање у области безбедности хране и хране за животиње и бољу организацију 
система службених контрола, преко координације надлежних инспекција. 
The Law of Food Safety introduced a new concept that covered all sectors in the food chain, including the production of animal feed, primary 
production, processing, storage, food and retailing. With this the food safety system in Republic of Serbia has become comprehensive and 
integrated. Also, the Law has created a legal basis for secondary legislation that clearly defines the conditions for the production of food and 
animal feed, etc. 

9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као 
основа за његову израду:  
У складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 - „Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за 
еталонирање".  

10. Подаци о међународним стандардима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као 
основа за његову израду и разлози за њихово не коришћење: / 

11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу:  
Први квартал 2018. године, осмог дана од објављивања у Службеном гласнику РС 

12. Предложени датум примене прописа:   по ступању на снагу 

13.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: 
Одредба члана 29. Закона о ветеринарству (,,Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и одредба члана 8. Закона о органској 
производњи (,,Службени гласник РС”, број 30/10). 

14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа? 
   [ ]  Да      [  ]  Не 
 

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

 

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

 

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

18. 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 

 


