
 

 

НАЦРТ ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 

 

 

Члан 1. 

 У Закону о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 

41/09) у члану 4. после тачке 2) додаје се нова тачка 2а), која гласи: 

 „2а) Међународно прихваћени стандарди, смернице, водичи и 

препоруке су они који су разрађени у оквиру Организације уједињених нација за 

храну и пољопривреду (FAO), Светске здравствене организације (WHO), 

Комисије Codex Alimentarius, Међународнe организацијe за заштиту здравља 

животиња (ОIE), Међународне конвенције о заштити биља (IPPC), Eвропске и 

медитеранске организације за заштиту биља (EPPO), Међународног удружења 

хемијских аналитичара (AOAC), Међународног колаборативног савета за 

аналитику пестицида (CIPAC), Европске организације за сарадњу и развој 

(OECD), Европске агенције за безбедност хране (EFSA), Међународне 

организације за стандардизацију (ISO) и др;” 

 Тачка 3) брише се. 

 У тачки 4) реч: „генетски” замењује се речју: „генетички”. 

 Тачка 8) брише се. 

 Тачка 11) брише се. 

 У тачки 14) подтачка (4) мења се и гласи: 

  „(4) угоститељским објектима, печењарама, објектима брзе хране, 

посластичарницама, пекарама, као и кетеринг услуге и услуге испоруке готове 

хране;” 

 Тачка 17. брише се. 

 После тачке 21) додаје се нова тачка 21а), која гласи: 

 „21а) Службена контрола јесте било који поступак контроле који 

надлежни орган спроводи ради потврде усаглашености са прописима о 

безбедности хране и хране за животиње, као и са прописима из области здравља 

и добробити животиња;” 

После тачке 23) додаје се нова тачка 23а), која гласи: 

 „23а) Упутства или водичи су документа која се доносе од стране 

субјеката у пословању храном, односно храном за животиње, њихових 

удружења, односно надлежног органа у циљу постизања ефикасног система 

безбедности хране, односно хране за животиње; 

 У тачки 25) став 1. подтачка (7) мења се и гласи: 

 „(7) психоактивно контролисане супстанце и прекусори,”. 

 

 

Члан 2. 

  У члану 5. тачка 5) мења се и гласи:  

„5) нову храну;” 

После тачке 5) додаје се тачка 6), која гласи:  

„6) генетички модификовану храну и генетички модификовану 

храну за животиње у складу са посебним прописом којим се уређују генетички 

модификовани организми.” 
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Члан 3.   

  У члану 12.  став 1. тачка 5) мења се и гласи: 

 „5) у свим фазама производње, прераде и промета (промет на 

велико, промет на мало, увоз на местима царињења и извоз), санитарна 

инспекција, и то: 

 (1) нове хране; 

 (2) дијететских производа (формуле за одојчад, храна за одојчад и 

малу децу, храна за особе на дијети за мршављење, храна за посебне 

медицинске намене, храна за особе интолерантне на глутен, замене за со за 

људску исхрану и др) 

(3) додаци исхрани - дијететски суплементи; 

 (4) хране са измењеним нутритивним саставом; 

 (5) соли за исхрану људи и производњу прехрамбених производа; 

 (6) адитива, арома,  ензими за храну, помоћних средстава у 

производњи; 

 (7) воде за пиће која се потрошачима испоручује путем јавног 

водоводног система или у оригиналној амбалажи (природне минералне, 

изворске и стоне воде); 

 (8) материјала и предмета који долазе у контакт са храном на 

местима њихове производње и промета;” 

 После тачке 5) додаје се тачка 5а) која гласи: 

 „5а) у фази промета на мало све хране - санитарна инспекција, 

осим хране животињског порекла у објектима регистрованим, односно 

одобреним од стране Министарства, као и у промету на мало свежег меса, 

млека, јаја, меда, рибе и дивљачи у специјализованим објектима (касапнице, 

рибарнице и сл.) - ветеринарска инспекција, односно вина и алкохолних пића - 

пољопривредна инспекција.” 

 Тачка 6) брише се. 

  

Члан 4. 

 Члан 13. мења се и гласи: 

 

„Члан 13. 

 Субјекти у пословању храном и храном за животиње у свим 

фазама производње, прераде и промета, у оквиру делатности коју обављају, 

дужни су да обезбеде да храна и храна за животиње испуњава све услове 

прописане овим законом и прописима донетим на основу њега.  

 Надлежни органи спроводе одредбе овог закона и прописа 

донетих на основу њега и врше службену контролу да ли субјекти у пословању 

храном и храном за животиње испуњавају све услове прописане овим законом и 

прописима донетим на основу њега.” 

 

Члан 5. 

 У члану 14. став 1.  после речи: „у складу са” додају се речи: 

„стандардима, смерницама, водичима и” а после речи:  ,,организацијама” додају 

се речи: ,,укључујући и комисију Codex Alimentarius,”. 

 После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Влада прописује начин успостављања и организације система у 

области безбедности и квалитета хране, пружања информација и обавештавања 

о  стандардима, смерницама и препорукама, у складу са Codex Alimentarius”. 
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Члан 6. 

 У члану 18. став 3. мења се и гласи:  

 „Дирекција за националне референтне лабораторије мора да буде 

aкредитована у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 - „Општи захтеви за 

компетентност лабораторија за тестирање и лабораторија за еталонирање.” 

  

Члан 7. 

 Члан 19. мења се и гласи: 

 

„Члан 19. 

 Дирекција за националне референтне лабораторије (у даљем 

тексту: Национална референтна лабораторија) обавља послове у области 

безбедности хране, контроле квалитета и безбедности млека и испитивање 

забрањених, недозвољених, штетних и непожељних супстанци у храни и храни 

за животиње и банке биљних гена.  

 У оквиру Националне референтне лабораторије обављају се 

следећи послови: 

 1) лабораторијска испитивања; 

 2) потврдна лабораторијска испитивања применом референтних 

метода; 

 3) провера резултата испитивања, примењених тестова и метода; 

 4) чување референтних узорака и стандардних реагенаса; 

5) припрема, одржавање и дистрибуција референтног материјала; 

6) увођење, развијање и валидација нових метода и протокола 

тестирања у складу са међународно прихваћеним стандардима, смерницама и 

препорукама; 

7) координирање активности лабораторија ради примене нових 

аналитичких и дијагностичких метода; 

8) достављање података лабораторијама о аналитичким и 

дијагностичким методама, укључујући и референтне методе; 

9) организовање међулабораторијских упоредних испитивања 

перформанси лабораторија на националном нивоу, обрада добијених резултата 

међулабораторијских упоредних тестирања у складу са међународно признатим 

протоколима, састављање извештаја и давање препорука; 

10) учешће у међународно организованим међулабораторијским 

упоредним тестовима компетентности; 

11) сарадња са референтним лабораторијама других земаља и 

референтним лабораторијама Европске уније;  

12) достављање министарству, односно министарству надлежном 

за послове здравља и лабораторијама информација добијених од референтних 

лабораторија других земаља и референтних лабораторија Европске уније; 

13) старање и организација успостављања јединствених 

критеријума и метода у службеним лабораторијама;  

14) обезбеђивање научне и техничке помоћи министарству, 

односно министарству надлежном за послове здравља у припреми планова 

службених контрола; 

15) обучавање особља у службеним лабораторијама; 

16) учешће у припреми националних водича за узорковање и 

руковање узорцима; 



 4 

17) испитивање квалитета млека и испитивање млека за потребе 

праћења и унапређења производних способности музних грла;  

18) други послови. 

Поред послова из става 2. овог члана Национална референтна 

лабораторија обавља и послове банке биљних гена, и то: 

1) чување колекције семена и садног материјала; 

2) регистрацију узорака, њихово чишћење, сушење, паковање, 

складиштење и одржавање; 

3) умножавање и регенерацију узорака; 

4) складиштење дупликата узорака; 

5) организовање одржавања, односно одржавање колекције садног 

материјала; 

6) размену узорака са другим банкама гена у свету; 

Поред послова из ст. 2. и 3. овог члана Национална референтна 

лабораторија обавља и : 

1) послове инвестиционог одржавања објеката и пратеће 

инфраструктуре својих лабораторија; 

2) иницирање, планирање, припрему, програмирање, спровођење 

и праћење реализације пројеката опремања националних референтних 

лабораторија; 

3) иницира и координира стручну сарадњу између референтних 

лабораторија.”  

 

Члан 8. 

 После члана 19. додаје се назив члана и члан 19а, који гласе: 

 

„19а Референтна лабораторија 

 

Члан 19а 

 Послови из члана 19. став 2. овог закона могу да се уступе 

лабораторијама изабраним путем конкурса, које постају референтне 

лабораторије. 

Лабораторије из става 1. овог члана морају да буду акредитоване 

у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 - „Општи захтеви за 

компетентност лабораторија за тестирање и лабораторија за еталонирање. 

 За послове из члана 19. став 2. овог закона из области 

ветеринарства и средстава за заштиту биља конкурс из става 1. овог члана 

расписује се у складу са прописом којим се уређује ветеринарство, односно 

прописом којим се уређују средства за заштиту биља. 

Конкурс из става 1. овог члана расписује Министарство, односно 

министарство надлежно за послове здравља и објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 Конкурс из става 1. овог члана нарочито садржи: 

1) послове за које се конкурс расписује; 

2) период на који се обављају послови; 

3) доказ који се односи на обим акредитације, као и  техничку 

опремљеност и кадровску оспособљеност; 

4) критеријуме за избор; 

5) рок за доношење и објављивање одлуке о избору; 

6) начин обавештавања о резултатима конкурса.  
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Конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија коју образује 

министар, односно министар надлежан за послове здравља. 

Одлуку о избору референтне лабораторије доноси министар, 

односно министар надлежан за послове здравља. 

Са лабораторијом изабраном на конкурсу министар односно 

министар надлежан за послове здравља закључују уговор. 

Уговор из став 8. овог члана нарочито садржи: 

1) послове лабораторијских испитивања који су предмет уговора; 

2) одговорно лице које ће обављати одређене послове који су 

предмет уговора; 

3) методе, начин и поступак обављања послова лабораторијских 

испитивања; 

4) међусобна права, обавезе и одговорности; 

5) време за које се закључује уговор; 

6) начин финансирања послова; 

7) услове за раскид уговора; 

Списак референтних лабораторија објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

Ако у Републици Србији не постоји референтна лабораторија која 

испуњава прописане услове министар, односно министар надлежан за послове 

здравља може за поједине врсте испитивања да одреди референтну лабораторију 

са територије друге државе за тражена испитивања. 

 Једна референтна лабораторија може бити референтна за више 

испитивања. 

 На спровођење конкурса из става 1. овог закона не примењују се 

одредбе закона којим се уређују јавне набавке. 

 Средства за обављање послова из овог члана обезбеђују се у 

буџету Републике Србије.” 

 

Члан 9. 

У члану 20. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Лабораторијска испитивања у области безбедности хране и 

хране за животиње у поступку службене контроле могу да се уступе 

лабораторијама (у даљем тексту: службене лабораторије) путем конкурса који 

расписује Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља и 

објављује у „Службеном гласнику Републике Србије.” 

Лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране 

за животиње у поступку службене контроле не могу да се уступе интерним 

лабораторијама субјеката у пословању храном и храном за животиње.” 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  

„Интерне лабораторије из става 2. овог члана морају вршити 

валидацију метода испитивања и учествовати у екстерним проверама 

квалитета.” 

 Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6.  тачка 3) мења се и 

гласи: 

 „3) доказ о испуњености стандарда SRPS ISO/IEC 17025 - „Општи 

захтеви за компетентност лабораторија за тестирање и лабораторија за 

еталонирање;” 

 Досадашњи ст. 6, 7. и 8. постају ст. 7, 8. и 9. 
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Члан 10. 

 У члану 21. тачка 1) речи: „и спровођење програма мониторинга”, 

бришу се. 

 У тачки 3) запета и речи: „односно спровођење програма 

мониторинга”, бришу се. 

 

Члан 11.  

У члану 25. став 3. мења се и гласи: 

„Храна није безбедна уколико садржи: 

1) средства за заштиту биља, биоциде или контаминенте или 

њихове метаболите или производе разградње изнад максимално дозвољених 

концентрација; 

2) средства за заштиту биља, односно биоциде чија употреба није 

одобрена или дозвољена; 

3) супстанце са фармаколошким дејством или њихове метаболите 

који се не смеју давати животињама које служе за производњу хране или 

прекорачују максимално дозвољене количине остатака или нису одобрени или 

регистровани за примену на животињама које служе за производњу хране или 

нису одобрени као адитиви у храни за животиње које служе за производњу 

хране; 

4) супстанце са фармаколошким дејством или њихове метаболите 

код лечених животиња, а није испоштован прописани период каренце; 

 5) микроорганизме, вирусе, паразите и њихове развојне облике 

који представљају опасност за здравље људи; 

6) материје (физичке, хемијске, радиоактивне) које саме или 

заједно са другим материјама прелазе максимално дозвољене вредности и 

представљају опасност по здравље људи.” 

 

Члан 12. 

  У члану 26. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) информација које су доступне потрошачу, укључујући и 

међународне потврде (сертификате) и остале документе који прате храну у 

промету, као и податке на декларацији, а које се односе на спречавање 

специфичних штетних деловања појединих врста или категорија хране на 

здравље људи.” 

У ставу 3. после речи: „распадања” додају се речи: „и истеклог 

рока трајања”. 

Ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 

„Министар, уз сагласност министра надлежног за послове 

здравља, ближе прописује опште услове хигијене хране, посебне услове 

хигијене хране животињског порекла и микробиолошке критеријуме хране. 

Министар, уз сагласност министра надлежног за послове здравља, 

ближе прописује максималне концентрације одређених контаминената у храни, 

као и методе узорковања и испитивања хране ради утврђивања присуства и 

нивоа одређених контаминената у храни.” 

После става 5. додају се ст. 6, 7, 8. и 9, који гласе: 

„Министар здравља, уз сагласност министра,  ближе прописује: 

1) здравствену исправност воде за пиће за јавно водоснабдевање, 

укључујући максимално дозвољени број микроорганизама, максимално 

дозвољене концентрације присутних хемијских елемената, максимално 
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дозвољене вредности радиолошких показатеља, начин вршења дезинфекције, 

начин вршења контроле здравствене исправности, методе за одређивање 

показатеља здравствене исправности, начин извештавања и вођења евиденције 

о здравственој исправности, као и друге услове које мора да испуни вода за 

пиће; 

2) здравствену исправност и квалитет природне минералне, 

изворске и стоне воде у оригиналној амбалажи, укључујући максимално 

дозвољени број микроорганизама, максимално дозвољене концентрације 

присутних хемијских елемената и елемената у траговима, максимално 

дозвољене вредности радиолошких показатеља, начин експлоатације и услове 

за стављање у промет, захтеве и критеријуме за означавање природних 

минералних, изворских и стоних вода, начин обележавања у односу на 

присутне минералне материје и хемијске елементе у траговима, услове у 

погледу коришћења ваздуха обогаћеног озоном при третману природних 

минералних и изворских вода, услове у погледу коришћења алуминијума у 

поступку уклањања флуорида из природних минералних и изворских вода,  

начин вршења контроле здравствене исправности и квалитета, методе за 

одређивање показатеља здравствене исправности и квалитета, начин 

извештавања и вођења евиденције о здравственој исправности и квалитету, као 

и друге услове које мора да испуни природна минерална, изворска и стона вода 

у оригиналној амбалажи; 

3) поступак и начин признавања природних минералних вода, 

укључујући начин и услове за формирање комисије за признавање природних 

минералних вода, њене надлежности, начин рада и финансирања, поступак, 

начин признавања и вођења евиденције признатих природних минералних вода; 

4) здравствену исправност дијететских производа; 

5) здравствену исправност додатака исхрани - дијететских 

суплемената; 

6) здравствену исправност и квалитет соли за исхрану људи и 

производњу хране; 

7) материјала и предмета који долазе у контакт са храном; 

8) прехрамбене адитиве, ароме, ензимске  препарате и помоћна 

средства у производњи хране;  

9) нутритивне и здравствене изјаве које се наводе на декларацији 

хране; 

10) храну са измењеним нутритивним саставом; 

11) додатака исхрани; 

12) нову храну и састојке нове хране (услове за производњу, 

стављање на тржиште, начин вршења контроле и услове који се односе на 

следљивост и означавање нове хране и састојака нове хране). 

Министар здравља, уз сагласност министра, ближе прописује 

методе испитивања, дозвољене нивое радиоактивности, начине вођења 

евиденције и начин извештавања, услове и начин формирања стручних тела у 

вези са решавањем конкретних питања која могу настати приликом примене 

прописа о храни из става 6. тач. 4) до 8) овог члана. 

Министар, односно министар надлежан за послове здравља ближе 

прописује начин и поступак издавања међународне потврде (сертификата) о 

безбедности хране која се извози,  изглед обрасца међународне потврде, као и 

евиденцију о издатим потврдама. 
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Међународну потврду (сертификат) о безбедности хране из става 

8. овог члана која се извози издаје инспектор у складу са поделом надлежности 

из члана 12. овог закона.” 

 

Члан 13. 

У члану 45. став 2. после речи: „промету хране” додају се речи: 

„рукују и”. 

Ст. 4. и 5. мењају се и гласе: 

„Министар надлежан за послове здравља ближе прописује 

програм за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени и 

радној одећи и обући, начин његовог спровођења, висину трошкова и накнаду за 

рад комисије и уређује остала питања у вези са обуком за стицање основних 

знања за лица из става 2. овог члана. 

Трошкове обучавања лица из става 2. овог члана насталих у вези 

са стицањем знања о хигијени хране и личној хигијени и радној одећи и обући 

сноси послодавац. 

После става 5. додају се ст. 6. и 7. који гласе: 

„Средства остварена уплатом накнаде за полагање испита за 

стицање знања о хигијени хране и личној хигијени и радној одећи и обући 

приход су буџета Републике Србије и користе се за финансирање трошкова 

везаних за организацију и полагање испита. 

Министар уз сагласност министра надлежног за послове здравља 

ближе прописује начин и методе спровођења службене контроле,  систем 

одобравања и сертификације, начин сарадње са царинским органом и 

надлежним органима земаља чланица европске уније и трећих земаља, начин 

прегледа, начин узимања узорака, критеријуме за одређивање рокова за 

спровођење службене контроле, као и извештавање о спроведеним службеним 

контролама.” 

 

Члан 14. 

 Члан 46. мења се и гласи: 

 

„Члан 46. 

 Изузетно од одредаба члана 45. овог закона, прописани услови у 

вези са хигијеном хране не односе се на малог произвођача као субјекта у 

пословању храном. 

 Министар ближе прописује малог произвођача као субјекта у 

пословању храном, врсте хране и мале количине које може да производи, место, 

односно подручје у коме може да ставља у промет ту храну, услове хигијене 

хране, као и образац потврде у зависности од врсте хране која се ставља у 

промет и садржину евиденције коју води мали произвођач.” 

 

Члан 15. 

  Члан 49. мења се и гласи: 

  

„Члан 49. 

  Изузетно од одредбе члана 47. овог закона могу се прописати 

одступања која се односе на субјекте у пословању храном у случају 

традиционалних производа и примене традиционалних метода у одређеним 

фазама производње и промета хране (стари занати и сл), као и код субјеката у 
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пословању храном који се налазе у подручјима у којима постоје посебна 

географска ограничења, која могу да се односе на изградњу, уређење и 

опремање објеката у пословању храном,  ако таква одступања не утичу на 

остваривање циљева овог закона.  

 Министар, односно министар надлежан за послове здравља ближе 

прописује одступања  из става 1. овог члана.” 

 

Члан 16. 

  У члану 50. додају се ст. 2, 3, 4, 5. и 6. који гласе: 

 „Прoизвoди и адитиви нaмeњeни за хрaну зa живoтињe  не смеју 

да сaдрже нeпoжeљнe супстанце кoje мoгу угрoзити здрaвљe живoтињa или, 

збoг њихoвог присуства у храни живoтињскoг пoрекла, здрaвљe људи или 

животну средину. 

Изузетно од става 2. овог члана, производи и адитиви намењени за 

храну за животиње могу да садрже непожељне супстанце под прописаним 

условима у складу са овим законом. 

Министар ближе прописује услове под којима производи и 

адитиви намењени за храну за животиње могу да садрже непожељне супстанце. 

Министар ближе прописује услове за производњу, одобравање, 

употребу, декларисање, означавање, паковање и промет адитива намењених за 

храну за животиње. 

Министар ближе прописује услове за декларисање, означавање, 

представљање, паковање, промет, употребу и оглашавање хране за животиње.” 

 

Члан 17. 

  У члану 55. ст. 2. и 3. мењају се и гласе: 

  „Министар, односно министар надлежан за послове здравља у 

складу са поделом надлежности из члана 12. овог закона ближе прописује 

услове у погледу квалитета хране, и то за: 

1) класификацију, категоризацију и назив производа; 

2) физичка, хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства, као 

и састав хране; 

3) физичка, хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства 

сировина, као и врсту и количину сировина, додатака и других супстанци које 

се употребљавају у производњи и преради хране; 

4) методе узимања узорака и испитивање квалитета хране; 

5) издавање овлашћења оцењивачима сензорских својстава хране 

за одређене производе; 

6) елементе битних технолошких поступака који се примењују у 

производњи и преради хране; 

7) паковање и декларисање; 

8) додатне захтеве за означавање хране. 

Министар, односно министар надлежан за послове здравља, у 

складу са поделом надлежности из члана 12. овог закона, ближе прописује 

услове и начин производње и стављање у промет хране за коју нису прописани 

услови за квалитет.” 
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Члан 18. 

 Назив поглавља XI. мења се и гласи: „XI. НОВА ХРАНА“. 

 

Члан 19. 

 Назив члана 58. и члан 58. бришу се. 

 

Члан 20. 

  Назив члана 59. мења се и гласи: „Појам нове хране” 

 

Члан 21. 

 Назив члана 60. и члан 60. бришу се. 

 

Члан 22. 

 Назив члана 61.  и члан 61.  мења се и гласи: 

 

„Стављање у промет нове хране 

 

Члан 61. 

За прво стављање у промет нове хране на територији Републике 

Србије, или се таква храна нађе у промету, субјект у пословању храном мора 

имати дозволу, у складу са одредбама овог закона и посебних прописа. 

Дозволу из става 1. овог члана за нову храну решењем издаје 

министар надлежан за послове здравља, а на основу претходно прибављеног 

мишљења Стручног савета, у складу са прописом који се односи на услове за 

стављање у промет нове хране. 

Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега се може 

покренути управни спор.” 

 

Члан 23. 

Назив члана 62. и члан 62. мењају се и гласе: 

 

„Евиденција издатих дозвола 

Члан 62. 

Mинистарство надлежно за послове здравља води евиденцију 

издатих дозвола за стављање у промет нове хране.” 

 

Члан 24. 

Назив члана 63. и члан 63. мењају се и гласе: 

 

„Означавање нове хране 

 

Члан 63. 

  Нова храна која се ставља у промет мора на декларацији, поред 

општих захтева за декларисање и означавање из члана 30. овог закона, да 

садржи и додатне податке о својствима нове хране.” 

 

Члан 25. 

  У члану 64. после речи: „производ старог заната”, додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета,”. 
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Члан 26. 

  У члану 65. став 1. после речи: „производ старог заната” додају се 

речи: „као и друге националне шеме квалитета,”. 

  После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

  „Министар ближе прописује услове, начин и поступак утврђивања 

посебних својстава хране као производа с вишом вредношћу и одређеном 

ознаком квалитета, као и изглед ознаке квалитета која се користи за означавање 

хране с вишом вредношћу.” 

 

Члан 27. 

 Назив члана 69.  мења се и гласи:  „План службене контроле” 

 

Члан 28. 

У члану 69. став 1. речи: „министар, односно министар надлежан 

за послове здравља доноси плански документ” замењују се речима: „Влада 

доноси програм за период од пет година,”. 

Став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2.  

У досадашњем  ставу 4. који постаје став 3.  речи: „става 3.”, 

замењује се речима:  „става 2.” 

У досадашњем  ставу 5. који постаје став 4.  речи: „става 3.”, 

замењује се речима:  „става 2.” 

Досадашњи став 6. постаје став 5. 

 

Члан 29. 

 Назив члана 70.  и члан 70. мењају се и гласе: 

 

„Узорковање и испитивање 

 

Члан 70. 

 Приликом узимања узорака хране или хране за животиње субјект 

у пословању храном или храном за животиње је дужан да надлежном 

инспектору стави бесплатно на располагање потребне количине узорака ради 

лабораторијског испитивања. 

 Субјекти у пословању храном или храном за животиње чији су 

производи предмет узимања узорака и испитивања морају да имају право на 

додатно стручно мишљење (суперанализа) које не одлаже предузимање хитних 

мера у случају изненадне опасности.  

 Са узорцима се мора поступати и морају се означити на прописан 

начин тако да је осигурана њихова целовитост и подобност за предвиђена 

испитивања. 

 Министар, односно министар надлежан за послове здравља у 

складу са поделом надлежности из члана 12. овог закона, ближе прописује 

методе узорковања и испитивања хране и хране за животиње у поступку 

службене контроле.” 
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Члан 30. 

Назив члана 71. и члан 71. мењају се  и гласе: 

 

„Таксе 

 

Члан 71. 

Субјекти у пословању храном и храном за животиње плаћају 

таксу за извршене службене контроле у складу са овим законом и посебним 

прописима. 

Када се службена контрола спроводи по захтеву трећег лица, 

односно заинтересоване стране, укључујући и примарну производњу, а ова 

контрола није део плана службених контрола, таксу из става 1. овог члана плаћа 

странка у поступку ако се утврди неусаглашеност са законом, а у супротном 

средства за спровођење службене контроле обезбеђују се у буџету Републике 

Србије.  

Средства остварена од такси из става 1. овог члана уплаћују се на 

одговарајући рачун за уплату јавних прихода буџета Републике Србије и 

користе се за покривање трошкова службених контрола, укључујући и годишње 

или вишегодишње интегрисане планове контрола. 

Министар, односно министар надлежан за послове здравља ближе 

прописује висину такси из става 1. овог члана.” 

 

Члан 31.  

 У члану 73. став 1. тачка 4) речи: „чл. 18. и 20.” замењују се 

речима: „чл. 18, 19а и 20.” 

 У тачки 38. после речи: „која” додају се речи: „рукују и”. 

 Тач. 49, 50. и 51. бришу се. 

 У тачки 52) после речи: „производ старог заната” додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У тачки 53) после речи: „производ старог заната” додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У ставу 2. тачка 4) речи: „чл. 18. и 20.” замењују се речима: „чл. 

18, 19а и 20.”. 

 Тачка 24) брише се. 

 Тачка 27) брише се. 

 У ставу 3. тачка 4) речи: „чл. 18. и 20.” замењују се речима: „чл. 

18, 19а и 20.” 

 После тачке 22) додаје се тачка 22а), која гласи: 

 „22а) контролише да ли лица на радним местима у производњи 

или промету хране која рукују и долазе у додир са храном имају основна знања 

о хигијени хране и о личној хигијени, односно да ли носе радну одећу и обућу 

(члан 45. став 2);” 

 У тачки 33) после речи: „производ старог заната” додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У тачки 34) после речи: „производ старог заната” додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У ставу 4. тачка 2) речи: „чл. 18. и 20.” замењују се речима: „чл. 

18, 19а и 20.” 
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 У тачки 29) после речи: „производ старог заната” додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У тачки 30) после речи: „производ старог заната” додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 

Члан 32. 

 У члану 76. став 1. после тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи: 

 „6а) забрани рад лицима која рукују храном и долазе у контакт с 

храном која не поседују прописане доказе о здравственим прегледима, као 

начин унутрашње контроле;”  

 

Члан 33.  

 У члану 79. став 1. у  тачки 16) речи: „генетски модификовану 

храну и генетски модификовану храну за животиње” бришу се.  

 

Члан 34. 

 У члану 80. тачка 23) брише се. 

 У тачки 24) речи: „63. став 2.” замењују се речима: „63. став 1.” 

 У тачки 25) после речи: „производ старог заната”, додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У тачки 26) после речи: „производ старог заната”, додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У тачки 27) речи у загради: „члан 70. став 3.” замењују се речима 

у загради: „члан 70. став 1.”. 

 

Члан 35.  

 У члану 81. тачка 16) запета и речи: „генетски модификовану 

храну и генетски модификовану храну за животиње” бришу се. 

 

Члан 36. 

 У члану 82. тачка 22) брише се. 

 У тачки 23) речи: „63. став 2.” замењују се речима: „63. став 1.” 

 У тачки 24) после речи: „производ старог заната”, додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У тачки 25) после речи: „производ старог заната”, додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 

 У тачки 26) речи у загради: „члан 70. став 3.” замењују се речима 

у загради: „члан 70. став 1.” 

 

Члан 37.  

 У члану 83. тачка 10) после речи: „која” додају се речи: „рукују 

и”. 

 У тачки 14) запета и речи: „генетски модификовану храну и 

генетски модификовану храну за животиње” бришу се. 

 

Члан 38. 

 У члану 84. тачка 18) брише се. 

 У тачки 19) речи: „63. став 2.” замењују се речима: „63. став 1.” 

 У тачки 20) после речи: „производ старог заната”, додају се речи: 

„као и друге националне шеме квалитета”. 
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 У тачки 21) речи у загради: „члан 70. став 3.” замењују се речима 

у загради: „члан 70. став 1.” 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

 Правно лице и предузетник који се баве производњом и прометом 

хране и хране за животиње дужни су да своје пословање ускладе са одредбама 

овог закона најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу овог 

закона. 

 

Члан 40.  

 Дирекција за националне референтне лабораторије основана 

Законом о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09) наставља рад 

у складу са делокругом утврђеним овим законом. 

 Дирекција за националне референтне лабораторије из става 1. овог 

члана дужна је да се акредитује у складу  са овим законом у року од две године 

од дана ступања на снагу овог закона. 

 Лабораторије којима је на основу Закона о безбедности хране 

(„Службени гласник РС”, број 41/09)  путем конкурса уступљено обављање 

послова од јавног интереса настављају да обављају те послове до истека 

периода на који су им послови уступљени. 

 

Члан 41. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе: 

 1) одредба члана 29. Закона о ветеринарству („Службени гласник 

РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12); 

 2) одредба члана 8. Закона о органској производњи („Службени 

гласник РС”, број 30/10). 

 

Члан 42. 

 У целом тексту Закона о безбедности хране („Службени гласник 

РС”, број 41/09) речи: „Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде” у датом падежу замењују се речима: „министарство надлежно за 

послове пољопривреде” у одговарајућем падежу. 

 

Члан 43. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

4827015.0064.39/1



 

 

V. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити додатна 

средства у буџету Републике Србије. 

 

 

VI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

VII. ИЗЈАВА О ПРЕДВИЂЕНОСТИ  

ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

Програмом рада Владе за 2015. годину предвиђено је доношење 

Закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 

ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ  

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Значење појмова 

Члан 4. 

 Поједини изрази употребљени у овом закону, имају следеће 

значење:  

 1) Анализа ризика јесте процес који се састоји од три међусобно 

повезане компоненте: процена ризика, управљање ризиком и обавештавање о 

ризику;  

 2) Крајњи потрошач је лице које конзумира храну, а не користи 

храну у било којој фази пословања храном (у даљем тексту: потрошач);  

 2А) МЕЂУНАРОДНО ПРИХВАЋЕНИ СТАНДАРДИ, 

СМЕРНИЦЕ, ВОДИЧИ И ПРЕПОРУКЕ СУ ОНИ КОЈИ СУ РАЗРАЂЕНИ У 

ОКВИРУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ХРАНУ И 

ПОЉОПРИВРЕДУ (FAO), СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

(WHO), КОМИСИЈЕ CODEX ALIMENTARIUS, МЕЂУНАРОДНE 

ОРГАНИЗАЦИЈE ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЖИВОТИЊА (ОIE), 

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ БИЉА (IPPC), EВРОПСКЕ И 

МЕДИТЕРАНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (EPPO), 

МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ХЕМИЈСКИХ АНАЛИТИЧАРА (AOAC), 

МЕЂУНАРОДНОГ КОЛАБОРАТИВНОГ САВЕТА ЗА АНАЛИТИКУ 

ПЕСТИЦИДА (CIPAC), ЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА САРАДЊУ И 

РАЗВОЈ (OECD), ЕВРОПСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ (EFSA), 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ (ISO) И ДР; 

 3) Мониторинг јесте спровођење низа планираних активности које 

се односе на праћење или мерење, како би се добио увид у правилну примену 

прописа о храни и храни за животиње, као и прописа из области здравља и 

добробити животиња и здравља биља;  

 4) Нова храна јесте храна или састојци хране који се до сада нису 

користили у исхрани људи, осим генетски ГЕНЕТИЧКИ модификоване хране, 

прехрамбених адитива, арома, помоћних средстава у производњи и ензимских 

препарата, који су одобрени за употребу у храни и храни за животиње;  

 5) Обавештавање о ризику јесте међусобна размена података и 

мишљења кроз процес анализе ризика која се односи на опасности и ризике, 

факторе ризика и уочавање ризика, између процењивача ризика, надлежних за 

управљање ризиком, потрошача, субјеката у пословању храном или храном за 

животиње, научних и високошколских установа, као и других заинтересованих 

страна, укључујући и објашњење резултата процене ризика и основу за 

доношење одлука о управљању ризиком;  

 6) Објекат јесте грађевинска целина у којем се обавља делатност 

у било којој фази производње, прераде и промета хране, односно хране за 

животиње;  

 7) Опасност јесте биолошки, хемијски или физички чинилац у 

храни или храни за животиње или стање хране или хране за животиње, који 

могу потенцијално да изазову штетно дејство на здравље;  

 8) Надзор јесте службена процедура која се спроводи ради 

пажљивог посматрања једног или више субјеката у пословању храном и храном 

за животиње, односно њихових активности;  
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 9) Пословање храном јесте свака делатност, јавна или приватна, 

која се обавља ради стицања добити или не, у било којој фази производње, 

прераде и промета хране;  

 10) Пословање храном за животиње јесте свака делатност, јавна 

или приватна, која се обавља ради стицања добити или не, у било којој фази 

производње, прераде и промета хране за животиње;  

 11) Праћење безбедности хране и хране за животиње јесте било 

који поступак контроле који спроводи надлежни орган ради потврде 

усаглашености и примене прописа у пословању храном и храном за животиње, 

као и са прописима из области здравља и добробити животиња (у даљем тексту: 

службена контрола);  

 12) Примарна производња јесте производња, узгој и гајење 

примарних пољопривредних производа, укључујући жетву и убирање плодова, 

мужа, гајење животиња пре клања, лов, риболов и сакупљање самониклих 

плодова и биљака, као и пратеће активности које се односе на складиштење и 

руковање примарним производима на месту производње, транспорт живих 

животиња, примарних производа, рибе и дивљачи од места производње до 

објекта;  

 13) Промет хране и хране за животиње јесте складиштење, 

дистрибуција, продаја, излагање ради продаје, размена и уступање, било да је 

бесплатно или не, увоз, провоз и извоз, осим у научноистраживачке сврхе;  

 14) Промет на мало јесте руковање храном, односно њена 

прерада, припрема, складиштење, на месту продаје или испоруке потрошачу, 

делатности припреме и послуживања хране, а нарочито у:  

 (1) продавницама, супермаркетима, мегамаркетима,  

 (2) објектима колективне исхране (кантине, болнице, вртићи, 

школе и сл.),  

 (3) објектима јавне исхране (јавне кухиње),  

 (4) угоститељским објектима, као и кетеринг услуге и услуге 

испоруке готове хране;  

  (4) УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА, ПЕЧЕЊАРАМА, 

ОБЈЕКТИМА БРЗЕ ХРАНЕ, ПОСЛАСТИЧАРНИЦАМА, ПЕКАРАМА, КАО И 

КЕТЕРИНГ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ; 

 15) Промет на велико јесте руковање храном, њена прерада, 

припрема, складиштење на месту продаје или испоруке, ради даље продаје или 

прераде (дистрибутивни центри);  

 16) Процена ризика јесте научно заснован процес који се састоји 

од четири фазе: утврђивање опасности, дефинисање опасности, процена 

изложености и дефинисање ризика;  

 17) Ревизија јесте системско и независно испитивање ради 

потврде да ли су активности и резултати који произлазе из тих активности 

усаглашени са плановима и да ли је примена тих планова била ефикасна и 

одговарајућа за постизање планираних резултата;  

 18) Ризик јесте фактор вероватноће штетног утицаја на здравље и 

озбиљност тог утицаја, као последице постојања опасности;  

 19) Следљивост јесте могућност праћења хране, хране за 

животиње, животиња које служе за производњу хране, сировина или супстанци 

намењених или за које се очекује да ће бити уграђене у храну или храну за 

животиње, кроз све фазе производње, прераде и промета;  
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 20) Субјект у пословању храном јесте правно или физичко лице, 

односно предузетник, одговорно за испуњење законских услова за пословање 

храном којом управља;  

 21) Субјект у пословању храном за животиње јесте правно или 

физичко лице, односно предузетник, одговорно за испуњење законских услова 

за пословање храном за животиње којом управља;  

 21А) СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ЈЕСТЕ БИЛО КОЈИ ПОСТУПАК 

КОНТРОЛЕ КОЈИ НАДЛЕЖНИ ОРГАН СПРОВОДИ РАДИ ПОТВРДЕ 

УСАГЛАШЕНОСТИ СА ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ И ХРАНЕ 

ЗА ЖИВОТИЊЕ, КАО И СА ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА И 

ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА; 

 22) Службени узорак јесте узорак хране или хране за животиње, 

или било које друге супстанце укључујући и оне из природног окружења, које 

су важне за производњу, прераду и промет хране или хране за животиње или за 

здравље животиња, здравље биља и квалитет хране или хране за животиње, узет 

од стране надлежног инспектора или овлашћеног лица;  

 23) Управљање ризиком јесте процес утврђивања политике и мера, 

одвојен од процене ризика, који се одвија разматрањем могућих алтернатива за 

поступање, уз консултацију са заинтересованим странама, као и спровођење 

мера умањења ризика, заснован на процени ризика и релевантним подацима;  

 23А) УПУТСТВА ИЛИ ВОДИЧИ СУ ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ 

ДОНОСЕ ОД СТРАНЕ СУБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ, ОДНОСНО 

ХРАНОМ ЗА ЖИВОТИЊЕ, ЊИХОВИХ УДРУЖЕЊА, ОДНОСНО 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА У ЦИЉУ ПОСТИЗАЊА ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА 

БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ, ОДНОДНО ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ; 

 24) Хигијена хране, односно хране за животиње обухвата 

неопходне мере и услове контроле ризика и осигурања безбедности хране, 

односно хране за животиње, у складу са њеном наменом;  

 25) Храна јесте свака супстанца или производ, прерађена, 

делимично прерађена или непрерађена, а намењена је за исхрану људи или се 

оправдано може очекивати да ће се користити за људску употребу, осим:  

 (1) хране за животиње које не служе за производњу хране,  

 (2) живих животиња, ако нису припремљене за стављање у промет 

ради исхране људи,  

 (3) биљака пре жетве, бербе или убирања плодова,  

 (4) медицинских производа,  

 (5) козметичких производа,  

 (6) дувана и дуванских производа,  

 (7) наркотика или психотропних супстанци, 

 (7) ПСИХОАКТИВНО КОНТРОЛИСАНИХ СУПСТАНЦИ И 

ПРЕКУСОРА,  

 (8) остатака (резидуа) и контаминената.  

 Храна јесте и пиће, гума за жвакање, као и било која супстанца 

наменски додата храни током припреме, обраде или производње.  

 Храна јесте и вода за пиће, укључујући воду у оригиналној 

амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и вода која се 

употребљава, односно додаје током припреме, обраде или производње хране.  

 Вода за пиће јесте вода у оригиналној амбалажи и вода за јавно 

снабдевање становништва;  
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 26) Храна за животиње јесте свака супстанца или производ, 

прерађена, делимично прерађена или непрерађена, а намењена је за исхрану 

животиња које служе за производњу хране;  

 27) Фаза производње, прераде и промета јесте било који део 

производње, прераде и промета, укључујући увоз, примарну производњу хране, 

дораду, прераду, складиштење, транспорт, продају или снабдевање потрошача, 

односно увоз, примарну производњу, дораду, прераду, складиштење, транспорт, 

продају и снабдевање храном за животиње.  

 

Члан 5. 

 Храна се према пореклу дели на:  

 1) храну животињског порекла;  

 2) храну биљног порекла;  

 3) мешовиту храну која садржи састојке биљног и животињског 

порекла;  

 4) храну ни биљног, ни животињског порекла (минералне 

материје, со);  

 5) осталу храну (нова храна, генетски модификована храна и 

генетски модификована храна за животиње). 

 5) НОВУ ХРАНУ; 

 6) ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНУ ХРАНУ И ГЕНЕТИЧКИ 

МОДИФИКОВАНУ ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ 

ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ 

ОРГАНИЗМИ.  

 

Члан 12. 

 Послове органа државне управе у смислу овог закона, у области 

безбедности хране обавља:  

 1) У фази примарне производње, и то:  

 (1) хране животињског порекла - ветеринарска инспекција,  

 (2) хране биљног порекла - фитосанитарна инспекција;  

 2) У фази производње, прераде и промета на велико, и то:  

 (1) хране животињског порекла - ветеринарска инспекција,  

 (2) хране биљног порекла и безалкохолних пића - пољопривредна 

инспекција,  

 (3) мешовите хране - ветеринарска и пољопривредна инспекција,  

 3) У фази увоза и провоза, и то:  

 (1) хране животињског порекла - гранична ветеринарска 

инспекција,  

 (2) хране биљног порекла - фитосанитарна инспекција,  

 (3) мешовите хране - гранична ветеринарска и фитосанитарна 

инспекција;  

 4) У фази извоза, и то:  

 (1) хране животињског порекла - ветеринарска инспекција,  

 (2) хране биљног порекла - фитосанитарна инспекција,  

 (3) мешовите хране - ветеринарска и пољопривредна инспекција,  

 (4) вина и алкохолних пића - пољопривредна инспекција;  

 5) Контролу нове хране, дијететских производа, дечје хране - 

замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и 

производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и 
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помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној 

амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно 

снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и 

промета (промет на велико, промет на мало, увоз на местима царињења и извоз) 

- санитарна инспекција;  

 У фази промета на мало храну животињског порекла у објектима 

регистрованим односно, одобреним од стране Министарства, као и у промету на 

мало свежег меса, млека, јаја, меда, рибе и дивљачи у специјализованим 

објектима (касапнице, рибарнице и сл.) - ветеринарска инспекција, односно 

вина и алкохолних пића - пољопривредна инспекција;  

 5) У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА 

(ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО, ПРОМЕТ НА МАЛО, УВОЗ НА МЕСТИМА 

ЦАРИЊЕЊА И ИЗВОЗ), САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА, И ТО: 

 (1) НОВЕ ХРАНЕ; 

 (2) ДИЈЕТЕТСКИХ ПРОИЗВОДА (ФОРМУЛЕ ЗА ОДОЈЧАД, 

ХРАНА ЗА ОДОЈЧАД И МАЛУ ДЕЦУ, ХРАНА ЗА ОСОБЕ НА ДИЈЕТИ ЗА 

МРШАВЉЕЊЕ, ХРАНА ЗА ПОСЕБНЕ МЕДИЦИНСКЕ НАМЕНЕ, ХРАНА ЗА 

ОСОБЕ ИНТОЛЕРАНТНЕ НА ГЛУТЕН, ЗАМЕНЕ ЗА СО ЗА ЉУДСКУ 

ИСХРАНУ И ДР) 

(3) ДОДАЦИ ИСХРАНИ – ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ; 

 (4) ХРАНЕ СА ИЗМЕЊЕНИМ НУТРИТИВНИМ САСТАВОМ; 

 (5) СОЛИ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ И ПРОИЗВОДЊУ 

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА; 

 (6) АДИТИВА, АРОМА,  ЕНЗИМИ ЗА ХРАНУ, ПОМОЋНИХ 

СРЕДСТАВА У ПРОИЗВОДЊИ; 

 (7) ВОДЕ ЗА ПИЋЕ КОЈА СЕ ПОТРОШАЧИМА ИСПОРУЧУЈЕ 

ПУТЕМ ЈАВНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ИЛИ У ОРИГИНАЛНОЈ 

АМБАЛАЖИ (ПРИРОДНЕ МИНЕРАЛНЕ, ИЗВОРСКЕ И СТОНЕ ВОДЕ); 

 (8) МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА КОЈИ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ 

СА ХРАНОМ НА МЕСТИМА ЊИХОВЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА; 

 5А) У ФАЗИ ПРОМЕТА НА МАЛО СВЕ ХРАНЕ - САНИТАРНА 

ИНСПЕКЦИЈА, ОСИМ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА У ОБЈЕКТИМА 

РЕГИСТРОВАНИМ, ОДНОСНО ОДОБРЕНИМ ОД СТРАНЕ 

МИНИСТАРСТВА, КАО И У ПРОМЕТУ НА МАЛО СВЕЖЕГ МЕСА, МЛЕКА, 

ЈАЈА, МЕДА, РИБЕ И ДИВЉАЧИ У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ОБЈЕКТИМА 

(КАСАПНИЦЕ, РИБАРНИЦЕ И СЛ.) -ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА, 

ОДНОСНО ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА - ПОЉОПРИВРЕДНА 

ИНСПЕКЦИЈА. 

 6) Контролу генетски модификоване хране у свим фазама 

производње, прераде и промета врши фитосанитарна инспекција, а генетски 

модификоване хране за животиње - ветеринарска инспекција.  

 Министар ближе прописује листу мешовите хране, као и начин 

вршења контроле те хране, а министар надлежан за послове здравља ближе 

прописује услове за производњу и промет нове хране, као и начин вршења 

контроле те хране.  

 Послове органа државне управе у смислу овог закона, у области 

безбедности хране за животиње обавља:  

 1) У фази примарне производње, и то:  

 (1) хране за животиње животињског порекла - ветеринарска 

инспекција,  
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 (2) хране за животиње биљног порекла - фитосанитарна 

инспекција;  

 2) У фази производње, прераде и промета ветеринарска 

инспекција;  

 3) У фази увоза, провоза и извоза, и то:  

 (1) хране за животиње животињског порекла и мешовите хране - 

ветеринарска инспекција,  

 (2) хране за животиње биљног порекла - фитосанитарна 

инспекција.  

 

Члан 13. 

 У остваривању безбедности хране и хране за животиње Република 

Србија, сви органи и субјекти на које се закон односи, одговорни су за сваку 

активност, односно непредузимање мера у области безбедности хране и хране за 

животиње, у складу са овим законом.  

  

ЧЛАН 13. 

 СУБЈЕКТИ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ И ХРАНОМ ЗА 

ЖИВОТИЊЕ У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА, У 

ОКВИРУ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ ОБАВЉАЈУ, ДУЖНИ СУ ДА ОБЕЗБЕДЕ ДА 

ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ ЗАДОВОЉАВА СВЕ УСЛОВЕ 

ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ 

ЊЕГА.  

 НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ СПРОВОДЕ ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА И 

ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ ЊЕГА И ВРШЕ СЛУЖБЕНУ КОНТРОЛУ 

ДА ЛИ СУБЈЕКТИ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ И ХРАНОМ ЗА ЖИВОТИЊЕ 

ИСПУЊАВАЈУ СВЕ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И 

ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЊЕГА. 

 

Члан 14. 

 Међународне обавезе у области безбедности хране извршавају се 

у складу са СТАНДАРДИМА, СМЕРНИЦАМА, ВОДИЧИМА И препорукама 

релевантних међународних организација, УКЉУЧУЈУЋИ И КОМИСИЈУ 

CODEX ALIMENTARIUS, Споразумом о примени санитарних и 

фитосанитарних мера СТО (SPS Agreement), међународним конвенцијама и 

другим одговарајућим међународним споразумима и размењују се информације 

са другим националним организацијама одговорним за безбедност хране.  

 Влада ближе прописује начин пружања информација и поступак 

обавештавања у складу са обавезама преузетим Споразумом о санитарним и 

фитосанитарним мерама СТО.  

 ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ НАЧИН УСПОСТАВЉАЊА И 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА 

ХРАНЕ, ПРУЖАЊУ ИНФОРМАЦИЈА И ОБАВЕШТАВАЊА О 

СТАНДАРДИМА, СМЕРНИЦАМА И ПРЕПОРУКАМА, У СКЛАДУ СА 

CODEX ALIMENTARIUS. 
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Члан 18. 

 За послове лабораторијског испитивања и њима повезане стручне 

послове у ланцу хране оснива се Дирекција за националне референтне 

лабораторије, као орган управе у саставу Министарства.  

 Дирекција за националне референтне лабораторије из става 1. овог 

члана има својство правног лица.  

 Дирекција за националне референтне лабораторије мора да буде 

акредитована у складу са следећим стандардима: ЕН ИСО/ИЕЦ 17025 - "Општи 

захтеви за компетентност лабораторија за тестирање и калибрацију", ЕН 45002 - 

"Општи критеријуми за изводљивост лабораторија за тестирање", ЕН 45003 - 

"Акредитациони систем лабораторија за тестирање и акредитацију - општи 

захтеви за оперативност и признавање, као и у складу са струковним 

акредитацијама где је то релевантно.  

 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ МОРА ДА БУДЕ AКРЕДИТОВАНА У СКЛАДУ СА 

СТАНДАРДОМ SRPS ISO/IEC 17025 –„ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА 

КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ И ЛАБОРАТОРИЈА 

ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ. 

 

Члан 19. 

 Дирекција за националне референтне лабораторије (у даљем 

тексту: Национална референтна лабораторија) обавља послове у области 

безбедности хране, здравља животиња, здравља биља, садног материјала 

пољопривредног и украсног биља, резидуа, млека и банке биљних гена.  

 У оквиру Националне референтне лабораторије обављају се 

следећи послови:  

 1) сарадња са националним лабораторијама других земаља;  

 2) старање о успостављању јединствених критеријума и метода и 

спровођење стандарда за рад овлашћених лабораторија;  

 3) организовање по потреби упоредних тестова између званичних 

националних лабораторија и вршење одговарајућег праћења таквог упоредног 

тестирања;  

 4) размена информација добијених од националних лабораторија 

других земаља Министарству и овлашћеним лабораторијама;  

 5) обезбеђивање стручне и техничке помоћи Министарству за 

примену координисаних планова контроле;  

 6) имплементација, односно развијање методе тестирања у складу 

с међународним стандардима уз обавезну валидацију;  

 7) успостављање система контроле квалитета не само за сопствену 

употребу него и за овлашћене лабораторије;  

 8) вршење услуга потврде анализе и суперанализе ако је то 

релевантно за потребе овлашћених лабораторија;  

 9) обезбеђивање и примењивање преко овлашћених лабораторија 

статистички креиране контроле и праћења резултата;  

 10) организовање упоредних тестова за овлашћене лабораторије у 

циљу јединствене примене метода које примењују;  

 11) пружање услуга из области статистике и информационих 

система овлашћеним лабораторијама;  

 12) обучавање особља у овлашћеним лабораторијама;  
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 13) припрема националних водича за узорковање и руковање 

узорцима ради спровођења поуздане дијагнозе;  

 14) припрема, одржавање и дистрибуција референтног материјала;  

 15) учешће у међународним упоредним тестовима;  

 16) и други послови.  

 Поред послова из става 2. овог члана у области здравља биља 

обављају се и следећи послови:  

 1) размена информација око званичних дијагностичких 

активности и сарадња са националним лабораторијама других земаља;  

 2) вршење конфирмативних тестова или тестова потврде;  

 3) припремање националних водича за фитосанитарне прегледе;  

 4) припремање водича за примену дијагностичких протокола;  

 5) сарадња у развоју, валидацији и стандардизацији међународних 

дијагностичких протокола;  

 6) надзор над радом овлашћених лабораторија и других 

комерцијалних лабораторија и обезбеђивање водича за њихов рад;  

 7) обезбеђивање обуке запосленима у овлашћеним 

лабораторијама, као и комерцијалним лабораторијама на њихов захтев;  

 8) организовање и надзор над спровођењем сертификације семена 

пољопривредног биља кроз поступак здравствене контроле;  

 9) организовање и надзор над спровођењем сертификације садног 

материјала пољопривредног биља кроз поступак здравствене контроле;  

 10) организовање обука за вршење здравствених прегледа и 

узорковања семена и садног материјала;  

 11) израде програма анализе ризика о појави и ширењу штетних 

организама;  

 12) обраде прикупљених биолошких, метеоролошких и других 

података ради припреме основа за прогнозу појаве и ширења штетних 

организама;  

 13) чување узорака који су анализирани у свим овлашћеним 

лабораторијама у поступку рутинских дијагностичких тестова;  

 14) обављање и других послова у складу с прописима из области 

здравља биља.  

 Поред послова из става 2. овог члана у области садног материјала 

пољопривредног и украсног биља обављају се и следећи послови:  

 1) чување стандардних узорака и чување свих узорака обрађених у 

поступку званичног испитивања квалитета;  

 2) чување референтних колекција;  

 3) организовање сертификације кроз поступак стручне контроле 

над производњом;  

 4) обука лица за стручну контролу производње и узорковања;  

 5) организовање званичног испитивања квалитета;  

 6) организовање и/или издавање етикета;  

 7) спровођење или организовање постконтролног испитивања;  

 8) организовање и/или издавање ISTА и ОЕCD сертификата;  

 9) постконтролно испитивање;  

 10) спровођење и организовање послова везаних за поступак 

заштите права оплемењивача;  
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 1) организовање и надзор над спровођењем сертификације садног 

материјала кроз поступак помолошке и фитосанитарне контроле над 

производњом садног материјала.  

 Осим послова наведених у ст. 2, 3. и 4. национална референтна 

лабораторија врши и послове банке биљних гена и то:  

 1) чување колекције садног материјала;  

 2) регистрација узорака, њихово чишћење, сушење, паковање, 

складиштење и одржавање;  

 3) умножавање и регенерација узорака;  

 4) складиштење дупликата узорака;  

 5) организовање одржавања или одржавање колекције садног 

материјала;  

 6) размена узорака са другим банкама гена у свету.  

 

Члан 19. 

 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА 

ЛАБОРАТОРИЈА) ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ, 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ МЛЕКА И ИСПИТИВАЊЕ 

ЗАБРАЊЕНИХ, НЕДОЗВОЉЕНИХ, ШТЕТНИХ И НЕПОЖЕЉНИХ 

СУПСТАНЦИ У ХРАНИ И ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ И БАНКЕ БИЉНИХ 

ГЕНА.  

 У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 

ОБАВЉАЈУ СЕ СЛЕДЕЋИ ПОСЛОВИ: 

 1) ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА; 

 2) ПОТВРДНА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА 

ПРИМЕНОМ РЕФЕРЕНТНИХ МЕТОДА; 

 3) ПРОВЕРА РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА, ПРИМЕЊЕНИХ 

ТЕСТОВА И МЕТОДА; 

 4) ЧУВАЊЕ РЕФЕРЕНТНИХ УЗОРАКА И СТАНДАРДНИХ 

РЕАГЕНАСА; 

5) ПРИПРЕМА, ОДРЖАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА 

РЕФЕРЕНТНОГ МАТЕРИЈАЛА; 

6) УВОЂЕЊЕ, РАЗВИЈАЊЕ И ВАЛИДАЦИЈА НОВИХ МЕТОДА 

И ПРОТОКОЛА ТЕСТИРАЊА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНО 

ПРИХВАЋЕНИМ СТРАНДАРДИМА, СМЕРНИЦАМА И ПРЕПОРУКАМА; 

7) КООРДИНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЛАБОРАТОРИЈА РАДИ 

ПРИМЕНЕ НОВИХ АНАЛИТИЧКИХ И ДИЈАГНОСТИЧКИХ МЕТОДА; 

8) ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ЛАБОРАТОРИЈАМА О 

АНАЛИТИЧКИМ И ДИЈАГНОСТИЧКИМ МЕТОДАМА, УКЉУЧУЈУЋИ И 

РЕФЕРЕНТНЕ МЕТОДЕ; 

9) ОРГАНИЗОВАЊЕ МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИХ УПОРЕДНИХ 

ИСПИТИВАЊА ПЕРФОРМАНСИ ЛАБОРАТОРИЈА НА НАЦИОНАЛНОМ 

НИВОУ, ОБРАДА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИХ 

УПОРЕДНИХ ТЕСТИРАЊА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИМ 

ПРОТОКОЛИМА, САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА И ДАВАЊЕ ПРЕПОРУКА; 

10) УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНО ОРГАНИЗОВАНИМ 

МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКИМ УПОРЕДННИМ ТЕСТОВИМА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ; 
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11) САРАДЊА СА РЕФЕРЕНТНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА 

ДРУГИХ ЗЕМАЉА И РЕФЕРЕНТНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ЕВРОПСКЕ 

УНИЈЕ;  

12) ДОСТАВЉАЊЕ МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО 

МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА И 

ЛАБОРАТОРИЈАМА ИНФОРМАЦИЈА ДОБИЈЕНИХ ОД РЕФЕРЕНТНИХ 

ЛАБОРАТОРИЈА ДРУГИХ ЗЕМАЉА И РЕФЕРЕНТНИХ ЛАБОРАТОРИЈА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ; 

13) СТАРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА УСПОСТАВЉАЊА 

ЈЕДИНСТВЕНИХ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДА У СЛУЖБЕНИМ 

ЛАБОРАТОРИЈАМА;  

14) ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ 

МИНИСТАРСТВУ, ОДНОСНО МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА У ПРИПРЕМИ ПЛАНОВА СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА; 

15) ОБУЧАВАЊЕ ОСОБЉА У СЛУЖБЕНИМ 

ЛАБОРАТОРИЈАМА; 

16) УЧЕШЋЕ У ПРИПРЕМИ НАЦИОНАЛНИХ ВОДИЧА ЗА 

УЗОРКОВАЊЕ И РУКОВАЊЕ УЗОРЦИМА; 

17) ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЛЕКА И ИСПИТИВАЊЕ 

МЛЕКА ЗА ПОТРЕБЕ ПРАЋЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПРОИЗВОДНИХ 

СПОСОБНОСТИ МУЗНИХ ГРЛА;  

18) ДРУГИ ПОСЛОВИ. 

ПОРЕД ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 

НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА ОБАВЉА И ПОСЛОВЕ 

БАНКЕ БИЉНИХ ГЕНА, И ТО: 

1) ЧУВАЊЕ КОЛЕКЦИЈЕ СЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА; 

2) РЕГИСТРАЦИЈУ УЗОРАКА, ЊИХОВО ЧИШЋЕЊЕ, 

СУШЕЊЕ, ПАКОВАЊЕ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ; 

3) УМНОЖАВАЊЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈУ УЗОРАКА; 

4) СКЛАДИШТЕЊЕ ДУПЛЛИКАТА УЗОРАКА; 

5) ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДРЖАВАЊА, ОДНОСНО ОДРЖАВАЊЕ 

КОЛЕКЦИЈЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА; 

6) РАЗМЕНУ УЗОРАКА СА ДРУГИМ БАНКАМА ГЕНА У 

СВЕТУ; 

ПОРЕД ПОСЛОВА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА 

НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА ОБАВЉА И : 

1) ПОСЛОВЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА И 

ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СВОЈИХ ЛАБОРАТОРИЈА; 

2) ИНИЦИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ПРИПРЕМУ, 

ПРОГРАМИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКАТА ОПРЕМАЊА НАЦИОНАЛНИХ РЕФЕРЕНТНИХ 

ЛАБОРАТОРИЈА; 

 3) ИНИЦИРА И КООРДИНИРА СТРУЧНУ САРАДЊУ ИЗМЕЂУ 

РЕФЕРЕНТНИХ ЛАБОРАТОРИЈА. 
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1А РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА 

 

ЧЛАН 19А 

 ПОСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 19. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА МОГУ ДА 

СЕ УСТУПЕ ЛАБОРАТОРИЈАМА ИЗАБРАНИМ ПУТЕМ КОНКУРСА, КОЈЕ 

ПОСТАЈУ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ. 

ЛАБОРАТОРИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРАЈУ ДА 

БУДУ АКРЕДИТОВАНЕ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ SRPS ISO7IEC 

17025 –„ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 

ТЕСТИРАЊЕ И ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ. 

 ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 19. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА ИЗ 

ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСТВА И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

КОНКУРС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА РАСПИСУЈЕ СЕ У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ВЕТЕРИНАРСТВО, ОДНОСНО 

ПРОПИСОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА. 

КОНКУРС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА РАСПИСУЈЕ 

МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА И БЈАВЉУЈЕ СЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 

 КОНКУРС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОЧИТО САДРЖИ: 

1) ПОСЛОВЕ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ; 

2) ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВИ; 

3) ДОКАЗ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ, КАО 

И  ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ И КАДРОВСКУ ОСПОСОБЉЕНОСТ; 

4) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ИЗБОР; 

5) РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О 

ИЗБОРУ; 

6) НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА.  

КОНКУРС ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СПРОВОДИ 

КОМИСИЈА КОЈУ ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР 

НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА. 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ДОНОСИ 

МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ 

ЗДРАВЉА. 

СА ЛАБОРАТОРИЈОМ ИЗАБРАНОМ НА КОНКУРСУ 

МИНИСТАР ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА 

ЗАКЉУЧУЈУ УГОВОР. 

УГОВОР ИЗ СТАВ 8. ОВОГ ЧЛАНА НАРОЧИТО САДРЖИ: 

1) ПОСЛОВЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА КОЈИ СУ 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА; 

2) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЋЕ ОБАВЉАТИ ОДРЕЂЕНЕ 

ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА; 

3) МЕТОДЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА; 

4) МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ; 

5) ВРЕМЕ ЗА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР; 

6) НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВА; 

7) УСЛОВЕ ЗА РАСКИД УГОВОРА; 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ ЛАБОРАТОРИЈА ОБЈАВЉУЈЕ СЕ У 

„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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АКО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НЕ ПОСТОЈИ РЕФЕРЕНТНА 

ЛАБОРАТОРИЈА КОЈА ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ МИНИСТАР, 

ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА МОЖЕ ЗА 

ПОЈЕДИНЕ ВРСТЕ ИСПИТИВАЊА ДА ОДРЕДИ РЕФЕРЕНТНУ 

ЛАБОРАТОРИЈУ СА ТЕРИТОРИЈЕ ДРУГЕ ДРЖАВЕ ЗА ТРАЖЕНА 

ИСПИТИВАЊА. 

 ЈЕДНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА МОЖЕ БИТИ 

РЕФЕРЕНТНА ЗА ВИШЕ ИСПИТИВАЊА. 

 НА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЗАКОНА 

НЕ ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ. 

 СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА 

ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 

Члан 20. 

 Лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране 

за животиње, као и спровођење програма мониторинга, као послови од јавног 

интереса могу да се уступе лабораторијама путем конкурса који расписује 

Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља и објављује 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

 Конкурс се не расписује за послове које обавља Национална 

референтна лабораторија.  

ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА У ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ У ПОСТУПКУ 

СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ МОГУ ДА СЕ УСТУПЕ ЛАБОРАТОРИЈАМА (У 

ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СЛУЖБЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ) ПУТЕМ КОНКУРСА КОЈИ 

РАСПИСУЈЕ МИНИСТАРСТВО, ОДНОСНО МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО 

ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА И ОБЈАВЉУЈЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.” 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА У ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ У ПОСТУПКУ 

СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ НЕ МОГУ ДА СЕ УСТУПЕ ИНТЕРНИМ 

ЛАБОРАТОРИЈАМА СУБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ И ХРАНОМ 

ЗА ЖИВОТИЊЕ. 

ИНТЕРНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 

МОРАЈУ ВРШИТИ ВАЛИДАЦИЈУ МЕТОДА ИСПИТИВАЊА И 

УЧЕСТВОВАТИ У ЕКСТЕРНИМ ПРОВЕРАМА КВАЛИТЕТА. 

 Министар, односно министар надлежан за послове здравља 

прописује ближе услове које морају да испуне лабораторије за лабораторијска 

испитивања у области безбедности хране, у складу са надлежностима из члана 

12. овог закона.  

 За послове лабораторијских испитивања у области безбедности 

хране и хране за животиње, као и спровођење програма мониторинга из става 1. 

овог члана конкурс се расписује на период од најмање пет година.  

 Конкурс из става 1. овог члана садржи:  

 1) врсте лабораторијских анализа, односно програма мониторинга 

у области безбедности хране и хране за животиње за које се конкурс расписује;  

 2) период на који се додељују послови лабораторијских анализа, 

односно спровођење програма мониторинга;  
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 3) доказ о испуњености међународних стандарда у погледу 

техничке и професионалне оспособљености у смислу акредитације у складу са 

следећим стандардима: EN ISO/IEC 17025 - „Општи захтеви за компетентност 

лабораторија за тестирање и калибрацију”, ЕN 45002 - „Општи критеријуми за 

изводљивост лабораторија за тестирање”, ЕN 45003 - „Акредитациони систем 

лабораторија за тестирање и акредитацију - општи захтеви за оперативност и 

признавање”;  

 3) ДОКАЗ О ИСПИЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ISO/IEC  17025 – 

„ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 

ТЕСТИРАЊЕ И ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ;  

 4) доказ о испуњености услова у погледу искуства, резултата и 

благовремености у досадашњем обављању послова лабораторијских 

испитивања;  

 5) рок за доношење и објављивање одлуке о избору;  

 6) начин обавештавања о резултатима конкурса.  

 Конкурс из става 1. овог члана спроводи Комисија коју образује 

министар, односно министар надлежан за послове здравља.  

 Одлуку о избору лабораторије за обављање послова 

лабораторијских испитивања, односно спровођења програма мониторинга 

доноси министар, односно министар надлежан за послове здравља.  

 Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику 

Републике Србије”.  

 

Члан 21. 

 На основу одлуке о избору министарство, односно министарство 

надлежно за послове здравља са лабораторијом којој је додељено обављање 

послова закључује уговор којим се утврђују:  

 1) послови лабораторијских испитивања и спровођење програма 

мониторинга који су предмет уговора;  

 2) одговорно лице које ће обављати одређене послове који су 

предмет уговора;  

 3) методе, начин и поступак обављања послова лабораторијских 

испитивања, односно спровођење програма мониторинга;  

 4) међусобна права, обавезе и одговорности;  

 5) време за које се закључује уговор;  

 6) начин финансирања послова за које се закључује уговор.  

 

 

Члан 25. 

 Забрањено је стављање у промет хране која није безбедна. 

 Храна није безбедна, ако је штетна по здравље људи и ако није 

погодна за исхрану људи. 

 Храна није безбедна уколико садржи: 

 1. производе за заштиту биља, биоциде или загађиваче или 

њихове метаболите или реактивне производе који прелазе максимално 

дозвољену количину остатака, или њихова употреба није одобрена или 

дозвољена; 

 2. супстанце са фармаколошким дејством или њихове метаболите 

који се не смеју давати животињама које служе за производњу хране или 

прекорачују максимално дозвољене количине остатака или нису одобрени или 
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регистровани за примену на животињама које служе за производњу хране или 

нису одобрени као адитиви у храни за животиње које служе за производњу 

хране; 

 3. супстанце са фармаколошким дејством или њихове метаболите 

код лечених животиња, а није испоштован прописани период каренце. 

ХРАНА НИЈЕ БЕЗБЕДНА УКОЛИКО САДРЖИ: 

1) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, БИОЦИДЕ ИЛИ 

КОНТАМИНЕНТЕ ИЛИ ЊИХОВЕ МЕТАБОЛИТЕ ИЛИ ПРОИЗВОДЕ 

РАЗГРАДЊЕ ИЗНАД МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИХ КОНЦЕНТРАЦИЈА; 

2) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, ОДНОСНО БИОЦИДЕ 

ЧИЈА УПОТРЕБА НИЈЕ ОДОБРЕНА ИЛИ ДОЗВОЉЕНА; 

3) СУПСТАНЦЕ СА ФАРМАКОЛОШКИМ ДЕЈСТВОМ ИЛИ 

ЊИХОВЕ МЕТАБОЛИТЕ КОЈИ СЕ НЕ СМЕЈУ ДАВАТИ ЖИВОТИЊАМА 

КОЈЕ СЛУЖЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ИЛИ ПРЕКОРАЧУЈУ 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОСТАТАКА ИЛИ НИСУ 

ОДОБРЕНИ ИЛИ РЕГИСТРОВАНИ ЗА ПРИМЕНУ НА ЖИВОТИЊАМА 

КОЈЕ СЛУЖЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ИЛИ НИСУ ОДОБРЕНИ КАО 

АДИТИВИ У ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ СЛУЖЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ХРАНЕ; 

4) СУПСТАНЦЕ СА ФАРМАКОЛОШКИМ ДЕЈСТВОМ ИЛИ 

ЊИХОВЕ МЕТАБОЛИТЕ КОД ЛЕЧЕНИХ ЖИВОТИЊА, А НИЈЕ 

ИСПОШТОВАН ПРОПИСАНИ ПЕРИОД КАРЕНЦЕ; 

 5) МИКРООРГАНИЗМЕ, ВИРУСЕ, ПАРАЗИТЕ И ЊИХОВЕ 

РАЗВОЈНЕ ОБЛИКЕ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЉЕ 

ЉУДИ; 

 6) МАТЕРИЈЕ (ФИЗИЧКЕ, ХЕМИЈСКЕ, РАДИОАКТИВНЕ) 

КОЈЕ САМЕ ИЛИ ЗАЈЕДНО СА ДРУГИМ МАТЕРИЈАМА ПРЕЛАЗЕ 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ ВРЕДНОСТИ И ПРЕДСТАВЉАЈУ 

ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ. 

 

Члан 26. 

 Безбедност хране се утврђује на основу:  

 1) услова у свакој фази производње, прераде и промета хране, као 

и припреме и начина конзумирања хране од стране потрошача, у складу са 

њеном наменом;  

 2) информација које су доступне потрошачу, укључујући и 

податке на декларацији, а које се односе на спречавање специфичних штетних 

деловања појединих врста или категорија хране на здравље људи.  

 2) ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СУ ДОСТУПНЕ ПОТРОШАЧУ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И МЕЂУНАРОДНЕ ПОТВРДЕ (СЕРТИФИКАТЕ) И ОСТАЛЕ 

ДОКУМЕНТЕ КОЈИ ПРАТЕ ХРАНУ У ПРОМЕТУ, КАО И ПОДАТКЕ НА 

ДЕКЛАРАЦИЈИ, А КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СПРЕЧАВАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ 

ШТЕТНИХ ДЕЛОВА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА ИЛИ КАТЕГОРИЈА ХРАНЕ НА 

ЗДРАВЉЕ ЉУДИ. 

 Штетност хране по здравље људи се утврђује на основу:  

 1) могућих непосредних или посредних, краткорочних или 

дугорочних штетних утицаја те хране по здравље потрошача, као и могућих 

утицаја на здравље будућих генерација;  

 2) могућих кумулативних токсичних деловања;  
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 3) посебне здравствене осетљивости специфичне категорије 

потрошача када је храна намењена тој категорији потрошача.  

 Храна није погодна за исхрану људи, ако је та храна 

неприхватљива за употребу којој је намењена, због контаминације спољним или 

неким другим фактором, као и због труљења, кварења или распадања И 

ИСТЕКЛОГ РОКА ТРАЈАЊА.  

 Министарство ближе уређује опште и посебне услове хигијене 

хране у било којој фази производње, прераде и промета; услове у погледу 

ветеринарског јавног здравства; супстанце са фармаколошким дејством или 

њихове метаболите, начин њихове употребе као и максимално дозвољене 

количине њихових остатака; мониторинг живих животиња, њихових производа 

ради утврђивања присуства остатака и утицаја на здравље животиња и људи, 

као и услове и начин поступања са споредним производима који настају у току 

поступка са храном.  

 Министар надлежан за послове здравља ближе уређује: 

здравствену исправност воде за пиће, природне минералне, природне изворске и 

стоне воде; здравствену исправност дијететских производа (додаци исхрани, 

храна за посебне прехрамбене потребе, храна за одојчад и малу децу, храна за 

посебне медицинске потребе и др.); здравствену исправност предмета и 

материјала који долазе у контакт са храном; прехрамбене адитиве, ароме, 

ензиме и помоћне материјале у процесу производње хране; мониторинг хране 

ради утврђивања присуства контаминената и утицаја на здравље; прехрамбене и 

здравствене изјаве које се наводе на декларацији хране.  

МИНИСТАР, УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА, БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ОПШТЕ УСЛОВЕ ХИГИЈЕНЕ 

ХРАНЕ, ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ХИГИЈЕНЕ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ 

ПОРЕКЛА И МИКРОБИОЛОШКЕ КРИТЕРИЈУМЕ ХРАНЕ. 

МИНИСТАР, УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА, БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ МАКСИМАЛНЕ 

КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОДРЕЂЕНИХ КОНТАМИНЕНАТА У ХРАНИ, КАО И 

МЕТОДЕ УЗОРКОВАЊА И ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ РАДИ УТВРЂИВАЊА 

ПРИСУСТВА И НИВОА ОДРЕЂЕНИХ КОНТАМИНЕНАТА У ХРАНИ. 

МИНИСТАР ЗДРАВЉА, УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА,  

БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ: 

1) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ЗА ЈАВНО 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИ БРОЈ 

МИКРООРГАНИЗАМА, МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 

ПРИСУТНИХ ХЕМИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА, МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ 

ВРЕДНОСТИ РАДИОЛОШКИХ ПОКАЗАТЕЉА, НАЧИН ВРШЕЊА 

ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ИСПРАВНОСТИ, МЕТОДЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОКАЗАТЕЉА 

ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ, НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА И ВОЂЕЊА 

ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ, КАО И ДРУГЕ УСЛОВЕ 

КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ВОДА ЗА ПИЋЕ; 

2) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТ ПРИРОДНЕ 

МИНЕРАЛНЕ, ИЗВОРСКЕ И СТОНЕ ВОДЕ У ОРИГИНАЛНОЈ АМБАЛАЖИ, 

УКЉУЧУЈУЋИ МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНИ БРОЈ МИКРООРГАНИЗАМА, 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПРИСУТНИХ 

ХЕМИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И ЕЛЕМЕНАТА У ТРАГОВИМА, 

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕНЕ ВРЕДНОСТИ РАДИОЛОШКИХ 
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ПОКАЗАТЕЉА, НАЧИН ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И УСЛОВЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У 

ПРОМЕТ, ЗАХТЕВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПРИРОДНИХ 

МИНЕРАЛНИХ, ИЗВОРСКИХ И СТОНИХ ВОДА, НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА 

У ОДНОСУ НА ПРИСУТНЕ МИНЕРАЛНЕ МАТЕРИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ 

ЕЛЕМЕНТЕ У ТРАГОВИМА, УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ КОРИШЋЕЊА 

ВАЗДУХА ОБОГАЋЕНОГ ОЗОНОМ ПРИ ТРЕТМАНУ ПРИРОДНИХ 

МИНЕРАЛНИХ И ИЗВОРСКИХ ВОДА, УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ 

КОРИШЋЕЊА АЛУМИНИЈУМА У ПОСТУПКУ УКЛАЊАЊА ФЛУОРИДА 

ИЗ ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ И ИЗВОРСКИХ ВОДА,  НАЧИН ВРШЕЊА 

КОНТРОЛЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ И КВАЛИТЕТА, МЕТОДЕ ЗА 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПОКАЗАТЕЉА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ И 

КВАЛИТЕТА, НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА И ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О 

ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ И КВАЛИТЕТУ, КАО И ДРУГЕ УСЛОВЕ 

КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПРИРОДНА МИНЕРАЛНА, ИЗВОРСКА И СТОНА 

ВОДА У ОРИГИНАЛНОЈ АМБАЛАЖИ; 

3) ПОСТУПАК И НАЧИН ПРИЗНАВАЊА ПРИРОДНИХ 

МИНЕРАЛНИХ ВОДА, УКЉУЧУЈУЋИ НАЧИН И УСЛОВЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ 

ВОДА, ЊЕНЕ НАДЛЕЖНОСТИ, НАЧИН РАДА И ФИНАНСИРАЊА, 

ПОСТУПАК, НАЧИН ПРИЗНАВАЊА И ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ 

ПРИЗНАТИХ ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ ВОДА; 

4) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ДИЈЕТЕТСКИХ 

ПРОИЗВОДА; 

5) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ДОДАТАКА ИСХРАНИ – 

ДИЈЕТЕТСКИХ СУПЛЕМЕНАТА; 

6) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТ СОЛИ ЗА 

ИСХРАНУ ЉУДИ И ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ; 

7) МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА КОЈИ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ 

СА ХРАНОМ; 

8) ПРЕХРАМБЕНЕ АДИТИВЕ, АРОМЕ, ЕНЗИМСКЕ  

ПРЕПАРАТЕ И ПОМОЋНА СРЕДСТВА У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ;  

9) НУТРИТИВНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈЕ СЕ НАВОДЕ 

НА ДЕКЛАРАЦИЈИ ХРАНЕ; 

10) ХРАНУ СА ИЗМЕЊЕНИМ НУТРИТИВНИМ САСТАВОМ; 

11) ДОДАТАКА ИСХРАНИ; 

12) НОВУ ХРАНУ И САСТОЈКЕ НОВЕ ХРАНЕ (УСЛОВЕ ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, СТАВЉАЊЕ НА ТРЖИШТЕ, НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ 

И УСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СЛЕДЉИВОСТ И ОЗНАЧАВАЊЕ НОВЕ 

ХРАНЕ И САСТОЈАКА НОВЕ ХРАНЕ). 

МИНИСТАР ЗДРАВЉА, УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА, 

БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА, ДОЗВОЉЕНЕ НИВОЕ 

РАДИОАКТИВНОСТИ, НАЧИНЕ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И НАЧИН 

ИЗВЕШТАВАЊА, УСЛОВЕ И НАЧИН ФОРМИРАЊА СТРУЧНИХ ТЕЛА У 

ВЕЗИ СА РЕШАВАЊЕМ КОНКРЕТНИХ ПИТАЊА КОЈА МОГУ НАСТАТИ 

ПРИЛИКОМ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА О ХРАНИ ИЗ СТАВА 6. ТАЧ. 4) ДО 8) 

ОВОГ ЧЛАНА. 

МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН И ПОСТУПАК 

ИЗДАВАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ПОТВРДЕ (СЕРТИФИКАТА) О 

БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ КОЈА СЕ ИЗВОЗИ, ИЗГЛЕД ОБРАСЦА 
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МЕЂУНАРОДНЕ ПОТВРДЕ, КАО И ЕВИДЕНЦИЈУ О ИЗДАТИМ 

ПОТВРДАМА. 

 МЕЂУНАРОДНУ ПОТВРДУ (СЕРТИФИКАТ) О БЕЗБЕДНОСТИ 

ХРАНЕ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА КОЈА СЕ ИЗВОЗИ ИЗДАЈЕ ИНСПЕКТОР 

У СКЛАДУ СА ПОДЕЛОМ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

Члан 45. 

 Субјекти у пословању храном дужни су да обезбеде да су у свим 

фазама производње, прераде и промета хране које су под њиховом контролом, 

испуњени прописани услови у вези са хигијеном хране, у складу са овим 

законом и другим прописима.  

 Лица која на радним местима у производњи или промету хране 

РУКУЈУ И долазе у додир са храном морају имати основна знања о хигијени 

хране и о личној хигијени и морају носити радну одећу и обућу.  

 Министар ближе прописује услове хигијене хране за све субјекте 

у пословању храном из става 1. овог члана.  

 Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове 

хигијене хране за субјекте који се баве производњом, прерадом и прометом 

дијететских производа, дечије хране - замене за мајчино млеко, дијететских 

суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских 

препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског 

порекла, нове хране, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, 

минерална вода и изворска вода), воде за јавно снабдевање становништва водом 

за пиће, као и начин и програм за стицање основних знања о хигијени хране и 

личној хигијени и радној одећи и обући, у складу са чланом 12. овог закона.  

 Министар, односно министар надлежан за послове здравља у 

оквиру своје надлежности, ближе прописује услове за спровођење службене 

контроле, начин обављања службене контроле, начин прегледа, као и рокове за 

њихово спровођење.  

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА БЛИЖЕ 

ПРОПИСУЈЕ ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ ОСНОВНИХ ЗНАЊА О ХИГИЈЕНИ 

ХРАНЕ И ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ И РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ, НАЧИН 

ЊЕГОВОГ СПРОВОЂЕЊА, ВИСИНУ ТРОШКОВА И НАКНАДУ ЗА РАД 

КОМИСИЈЕ И УРЕЂУЈЕ ОСТАЛА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ОБУКОМ ЗА 

СТИЦАЊЕ ОСНОВНИХ ЗНАЊА ЗА ЛИЦА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 

ТРОШКОВЕ ОБУЧАВАЊА ЛИЦА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА 

НАСТАЛИХ У ВЕЗИ СА СТИЦАЊЕМ ЗНАЊА О ХИГИЈЕНИ ХРАНЕ И 

ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ И РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ СНОСИ ПОСЛОДАВАЦ. 

 СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА УПЛАТОМ НАКНАДЕ ЗА 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О ХИГИЈЕНИ ХРАНЕ И 

ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ И РАДНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ ПРИХОД СУ БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КОРИСТЕ СЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

ВЕЗАНИХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА. 

МИНИСТАР УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН И МЕТОДЕ 

СПРОВОЂЕЊА СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ,  СИСТЕМ ОДОБРАВАЊА И 

СЕРТИФИКАЦИЈЕ, НАЧИН САРАДЊЕ СА ЦАРИНСКИМ ОРГАНОМ И 

НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И 

ТРЕЋИХ ЗЕМАЉА, НАЧИН ПРЕГЛЕДА, НАЧИН УЗИМАЊА УЗОРАКА, 

КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РОКОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СЛУЖБЕНЕ 
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КОНТРОЛЕ, КАО И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВЕДЕНИМ СЛУЖБЕНИМ 

КОНТРОЛАМА. 

 

Члан 46. 

 Изузетно од одредбе члана 45. став 1. овог закона, прописани 

услови у вези са хигијеном хране не односе се на директно снабдевање 

потрошача примарним производима у малим количинама.  

 Министар ближе прописује мале количине примарних производа 

које служе за снабдевање потрошача, као и подручје за обављање те делатности.  

 

ЧЛАН 46. 

 ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДАБА ЧЛАНА 45. ОВОГ ЗАКОНА, 

ПРОПИСАНИ УСЛОВИ У ВЕЗИ СА ХИГИЈЕНОМ ХРАНЕ НЕ ОДНОСЕ СЕ 

НА МАЛОГ ПРОИЗВОЂАЧА КАО СУБЈЕКТА У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ. 

 МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ МАЛОГ ПРОИЗВОЂАЧА 

КАО СУБЈЕКТА У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ, ВРСТЕ ХРАНЕ И МАЛЕ 

КОЛИЧИНЕ КОЈЕ МОЖЕ ДА ПРОИЗВОДИ, МЕСТО, ОДНОСНО ПОДРУЧЈЕ 

У КОМЕ МОЖЕ ДА СТАВЉА У ПРОМЕТ ТУ ХРАНУ, УСЛОВЕ ХИГИЈЕНЕ 

ХРАНЕ, КАО И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ХРАНЕ 

КОЈА СЕ СТАВЉА У ПРОМЕТ И САДРЖИНУ ЕВИДЕНЦИЈЕ КОЈУ ВОДИ 

МАЛИ ПРОИЗВОЂАЧ. 

Члан 49. 

 Изузетно од одредбе члана 47. овог закона, министар, односно 

министар надлежан за послове здравља може прописати одступања која се 

односе на мале субјекте у пословању храном, ради олакшања њиховог 

пословања, имајући у виду битне факторе ризика, ако таква одступања не утичу 

на остваривање циљева овог закона.  

 Одступање из става 1. овог члана може се прописати у случају 

примене традиционалних метода у одређеним фазама производње и промета 

хране, као и код субјеката у пословању храном који се налазе у подручјима у 

којима постоје посебна географска ограничења.  

 Одступање од одредбе става 1. овог члана може да се односи на 

изградњу, уређење и опремање објеката у пословању храном.  

 

ЧЛАН 49. 

  ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 47. ОВОГ ЗАКОНА МОГУ СЕ 

ПРОПИСАТИ ОДСТУПАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА СУБЈЕКТЕ У 

ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ У СЛУЧАЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И 

ПРИМЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ МЕТОДА У ОДРЕЂЕНИМ ФАЗАМА 

ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА ХРАНЕ (СТАРИ ЗАНАТИ И СЛ), КАО И КОД 

СУБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОДРУЧЈИМА 

У КОЈИМА ПОСТОЈЕ ПОСЕБНА ГЕОГРАФСКА ОГРАНИЧЕЊА, КОЈА 

МОГУ ДА СЕ ОДНОСЕ НА ИЗГРАДЊУ, УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

ОБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ,  АКО ТАКВА ОДСТУПАЊА НЕ 

УТИЧУ НА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОВОГ ЗАКОНА.  

 МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ОДСТУПАЊА  ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА. 
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Члан 50. 

 Субјекти у пословању храном за животиње дужни су да обезбеде 

да су у свим фазама производње, прераде и промета хране за животиње које су 

под њиховом контролом, испуњени прописани услови у вези са хигијеном хране 

за животиње, у складу са овим законом и другим прописима.  

 ПРOИЗВOДИ И АДИТИВИ НAМEЊEНИ ЗА ХРAНУ ЗA 

ЖИВOТИЊE  НЕ СМЕЈУ ДА СAДРЖЕ НEПOЖEЉНE СУПСТАНЦЕ КOJE 

МOГУ УГРOЗИТИ ЗДРAВЉE ЖИВOТИЊA ИЛИ, ЗБOГ ЊИХOВОГ 

ПРИСУСТВА У ХРАНИ ЖИВOТИЊСКOГ ПOРЕКЛА, ЗДРAВЉE ЉУДИ ИЛИ 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ. 

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПРОИЗВОДИ И 

АДИТИВИ НАМЕЊЕНИ ЗА ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ МОГУ ДА САДРЖЕ 

НЕПОЖЕЉНЕ СУПСТАНЦЕ ПОД ПРОПИСАНИМ УСЛОВИМА У СКЛАДУ 

СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА 

ПРОИЗВОДИ И АДИТИВИ НАМЕЊЕНИ ЗА ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ МОГУ 

ДА САДРЖЕ НЕПОЖЕЉНЕ СУПСТАНЦЕ. 

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ОДОБРАВАЊЕ, УПОТРЕБУ, ДЕКЛАРИСАЊЕ, ОЗНАЧАВАЊЕ, ПАКОВАЊЕ 

И ПРОМЕТ АДИТИВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ. 

 МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ЗА 

ДЕКЛАРИСАЊЕ, ОЗНАЧАВАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ, ПАКОВАЊЕ, 

ПРОМЕТ, УПОТРЕБУ И ОГЛАШАВАЊЕ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ. 
 

Члан 55. 

 Субјекти у пословању храном дужни су да обезбеде у свим фазама 

производње, прераде и промета који су под њиховом контролом, испуњеност 

прописаних услова за квалитет, а за храну за коју нису прописани услови за 

квалитет испуњеност услова безбедности хране.  

 Министар ближе прописује услове у погледу квалитета хране, и то 

за:  

 1) класификацију, категоризацију и назив производа;  

 2) физичка, хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства, као 

и састав хране;  

 3) физичка, хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства 

сировина, као и врсту и количину сировина, додатака и других супстанци које 

се употребљавају у производњи и преради хране;  

 4) методе узимања узорака и испитивање квалитета хране;  

 5) издавање овлашћења оцењивачима сензорских својстава хране 

за одређене производе;  

 6) елементе битних технолошких поступака који се примењују у 

производњи и преради хране;  

 7) паковање и декларисање;  

 8) додатне захтеве за означавање хране.  

 Министар ближе прописује услове, начин производње и стављања 

хране у промет за храну за коју нису прописани услови за квалитет.  

  МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА У СКЛАДУ СА ПОДЕЛОМ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗ 

ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ 

КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, И ТО ЗА: 
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1) КЛАСИФИКАЦИЈУ, КАТЕГОРИЗАЦИЈУ И НАЗИВ 

ПРОИЗВОДА; 

2) ФИЗИЧКА, ХЕМИЈСКА, ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И 

СЕНЗОРСКА СВОЈСТВА, КАО И САСТАВ ХРАНЕ; 

3) ФИЗИЧКА, ХЕМИЈСКА, ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И 

СЕНЗОРСКА СВОЈСТВА СИРОВИНА, КАО И ВРСТУ И КОЛИЧИНУ 

СИРОВИНА, ДОДАТАКА И ДРУГИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СЕ 

УПОТРЕБЉАВАЈУ У ПРОИЗВОДЊИ И ПРЕРАДИ ХРАНЕ; 

4) МЕТОДЕ УЗИМАЊА УЗОРАКА И ИСПИТИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА ХРАНЕ; 

5) ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ОЦЕЊИВАЧИМА 

СЕНЗОРСКИХ СВОЈСТАВА ХРАНЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ; 

6) ЕЛЕМЕНТЕ БИТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА КОЈИ 

СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ПРОИЗВОДЊИ И ПРЕРАДИ ХРАНЕ; 

7) ПАКОВАЊЕ И ДЕКЛАРИСАЊЕ; 

8) ДОДАТНЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ХРАНЕ. 

 МИНИСТАР ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА У СКЛАДУ СА ПОДЕЛОМ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗ 

ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН 

ПРОИЗВОДЊЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ХРАНУ ЗА КОЈУ НИСУ 

ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТ. 

 

XI.  ОСТАЛА ХРАНА 

 

Појам остале хране 

Члан 58. 

 Остала храна јесте нова храна, генетски модификована храна и 

генетски модификована храна за животиње.  

 

XI.  НОВА ХРАНА 

 

1. Нова храна 

ПОЈАМ НОВЕ ХРАНЕ 

 

Члан 59. 

 Нова храна јесте храна или састојци хране који се до сада нису 

користили у исхрани, а обухватају следеће категорије хране:  

 1) храна и састојци хране са новом или намерно измењеном 

примарном молекулском структуром;  

 2) храна и састојци хране који се састоје или су изоловани из 

микроорганизама, гљива или алги;  

 3) храна и састојци хране који се састоје или су изоловани из 

биљака и састојци хране изоловани из животиња, осим хране и састојака хране 

добијених традиционалним начинима размножавања или узгоја за које је 

познато да се могу безбедно конзумирати;  

 4) храна и састојци хране добијени технолошким производним 

поступком који се до сада није користио, а изазива знатне промене у саставу или 

структури хране или састојака хране, што утиче на њихову прехрамбену 

вредност, метаболизам или ниво неприхватљивих супстанци за исхрану људи.  

 Нова храна из става 1. овог члана не сме да:  
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 1) представља опасност за здравље потрошача;  

 2) ствара заблуду код потрошача;  

 3) се разликује од хране или састојака хране коју би по својој 

намени требало да замени, у мери која доводи у питање њену прехрамбену 

вредност.  

 Нова храна не укључује прехрамбене адитиве, ароме, ензимске 

препарате и храну добијену генетском модификацијом, који су одобрени за 

употребу у храни и храни за животиње, у складу са посебним прописима.  

 Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове 

стављања у промет нове хране.  

 

2. Генетски модификована храна 

и генетски модификована храна за животиње 

 

Члан 60. 

 Генетски модификована храна и генетски модификована храна за 

животиње јесте:  

 1) генетски модификовани организми који се користе као храна и 

храна за животиње;  

 2) храна и храна за животиње која садржи или се састоји од 

генетски модификованих организама;  

 3) храна и храна за животиње произведена или која садржи 

састојке произведене од генетски модификованих организама.  

 Храна и храна за животиње из става 1. овог члана не сме да:  

 1) има штетан утицај на здравље људи, здравље животиња или 

животну средину;  

 2) ствара заблуду код потрошача;  

 3) се разликује од хране и хране за животиње, односно састојака 

хране и хране за животиње коју би по својој намени требало да замени, у мери 

која доводи у питање њену прехрамбену вредност.  

 Министар ближе прописује услове стављања у промет генетски 

модификоване хране и генетски модификоване хране за животиње.  

 

3. Стављање у промет нове хране, генетски модификоване хране и генетски 

модификоване хране за животиње 

 

Члан 61. 

 За прво стављање у промет нове хране, генетски модификоване 

хране и генетски модификоване хране за животиње на територији Републике 

Србије, или се таква храна нађе у промету субјект у пословању храном, односно 

храном за животиње мора имати дозволу, у складу са одредбама овог закона и 

посебних прописа.  

 Дозволу из става 1. овог члана за нову храну решењем издаје 

министар надлежан за послове здравља, а на основу претходно прибављеног 

научног мишљења Стручног савета, у складу са прописом који се односи на 

услове за стављање у промет нове хране.  

 Дозволу из става 1. овог члана за генетски модификовану храну и 

генетски модификовану храну за животиње решењем издаје министар, а на 

основу претходно прибављеног научног мишљења Стручног савета, у складу са 
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прописом који се односи на услове за стављање у промет генетски 

модификоване хране и генетски модификоване хране за животиње.  

 Решење из ст. 2. и 3. овог члана је коначно и против њега се може 

покренути управни спор.  

 

СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НОВЕ ХРАНЕ 

 

ЧЛАН 61. 

ЗА ПРВО СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НОВЕ ХРАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ИЛИ СЕ ТАКВА ХРАНА НАЂЕ У 

ПРОМЕТУ, СУБЈЕКТ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ МОРА ИМАТИ ДОЗВОЛУ, 

У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И ПОСЕБНИХ ПРОПИСА. 

ДОЗВОЛУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА НОВУ ХРАНУ 

РЕШЕЊЕМ ИЗДАЈЕ МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА, А 

НА ОСНОВУ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНОГ МИШЉЕЊА СТРУЧНОГ 

САВЕТА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА УСЛОВЕ ЗА 

СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НОВЕ ХРАНЕ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И 

ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

 

4. Евиденција издатих дозвола 

 

Члан 62. 

 Министарство, односно министарство надлежно за послове 

здравља води евиденцију издатих дозвола за стављање у промет нове хране, 

односно генетски модификоване хране и генетски модификоване хране за 

животиње, у складу са својом надлежношћу.  

 

 ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА 

 

ЧЛАН 62. 

MИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА 

ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ 

НОВЕ ХРАНЕ. 

 

5. Следљивост и означавање нове хране, генетски модификоване хране и 

генетски модификоване хране за животиње 

 

Члан 63 

 При стављању у промет генетски модификоване хране и генетски 

модификоване хране за животиње, укључујући и количине у расутом стању, 

субјект у пословању таквом храном или храном за животиње дужан је да 

субјекту који прима ту храну или храну за животиње, у писаном облику достави 

следеће податке:  

 1) да је у питању генетски модификована храна и генетски 

модификована храна за животиње;  

 2) о јединственој идентификацијској ознаци, у складу са 

међународним стандардом.  

 Генетски модификована храна, генетски модификована храна за 

животиње и нова храна која се ставља у промет мора на декларацији, поред 
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општих захтева за декларисање и означавање из члана 30. овог закона, да 

садржи и додатне податке о тим својствима.  

 Министар ближе прописује услове који се односе на следљивост, 

односно посебно означавање генетски модификоване хране и генетски 

модификоване хране за животиње.  

 Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове 

који се односе на следљивост, односно на означавање нове хране.  

 

ОЗНАЧАВАЊЕ НОВЕ ХРАНЕ 

 

ЧЛАН 63. 

  НОВА ХРАНА КОЈА СЕ СТАВЉА У ПРОМЕТ МОРА НА 

ДЕКЛАРАЦИЈИ, ПОРЕД ОПШТИХ ЗАХТЕВА ЗА ДЕКЛАРИСАЊЕ И 

ОЗНАЧАВАЊЕ ИЗ ЧЛАНА 30. ОВОГ ЗАКОНА, ДА САДРЖИ И ДОДАТНЕ 

ПОДАТКЕ О СВОЈСТВИМА НОВЕ ХРАНЕ. 

   

Ознака хране 

 

Члан 64. 

 Храна може да носи ознаку: традиционалног назива, имена 

порекла, географског порекла, као и назив „производ старог заната”, КАО И 

ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА, ако испуњава услове у складу са 

посебним прописима.  

 

Додатни подаци у декларисању и означавању хране 

 

Члан 65. 

 Храна која носи ознаку: традиционалног назива, имена порекла, 

географског порекла и назив „производ старог заната”,  КАО И ДРУГЕ 

НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА,  поред општих захтева за декларисање и 

означавање из члана 30. овог закона, мора да садржи и додатне податке из члана 

64. овог закона.  

 Одредбе члана 64. и става 1. овог члана не односе се на јака 

алкохолна пића, ароматизирана пића и вина.  

 Министар прописује облик и садржину ознаке: традиционалног 

назива, имена порекла и географског порекла. 

 МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ, НАЧИН И 

ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПОСЕБНИХ СВОЈСТАВА ХРАНЕ КАО 

ПРОИЗВОДА С ВИШОМ ВРЕДНОШЋУ И ОДРЕЂЕНОМ ОЗНАКОМ 

КВАЛИТЕТА, КАО И ИЗГЛЕД ОЗНАКЕ КВАЛИТЕТА КОЈА СЕ КОРИСТИ 

ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ХРАНЕ С ВИШОМ ВРЕДНОШЋУ. 
 

Планови службене контроле и мониторинг безбедности 

хране и хране за животиње 

 

Члан 69. 

 Ради заштите безбедности хране и хране за животиње министар, 

односно министар надлежан за послове здравља доноси плански документ  

ВЛАДА ДОНОСИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА, који садржи 

структуру и организацију система контроле хране и хране за животиње, циљеве, 
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приоритете контрола, начин, рокове и средства вршења службених контрола, 

координацију између надлежних органа одговорних за вршење службених 

контрола у области безбедности хране и хране за животиње.  

 Мере системске контроле микробиолошких, хемијских и 

биолошких контаминената у храни и храни за животиње у свим фазама 

производње, прераде и промета (у даљем тексту: мониторинг безбедности 

хране), услове и начин спровођења мониторинга, методе контроле, услове и 

начин узимања и чувања узорака, вођење евиденције о узорцима и методе 

лабораторијских анализа за одређене микробиолошке, хемијске и биолошке 

контаминенте ближе прописује министар, односно министар надлежан за 

послове здравља, у складу са поделом надлежности из члана 12. овог закона.  

 Министар, односно министар надлежан за послове здравља 

доноси програм мониторинга безбедности хране, односно хране за животиње, 

као и начин и поступак службене контроле, у складу са поделом надлежности из 

члана 12. овог закона.  

 Програм мониторинга из става 3. СТАВА 2. овог члана садржи 

нарочито: потребна средства за финансирање програма; мере које ће се 

предузети у случају присуства микробиолошких, хемијских и биолошких 

контаминената; структуру органа и организација за спровођење програма и 

друге параметре од значаја за спровођење програма.  

 Програм мониторинга из става 3.  СТАВА 2. овог члана доноси се 

до краја текуће за наредну годину.  

 Средства за спровођење програма обезбеђују се у буџету 

Републике Србије. 

 

Узорковање и анализа 

 

Члан 70. 

 Узимање узорака и методе анализе које се користе код посебне 

контроле морају да буду у складу са одредбама посебног прописа који доноси 

министар, односно министар надлежан за послове здравља.  

 Субјекти у пословању храном или храном за животиње чији су 

производи предмет узимања узорака и анализе морају да имају право на додатно 

стручно мишљење (суперанализа) које не одлаже предузимање хитних мера у 

случају изненадне опасности.  

 Приликом узимања узорака хране или хране за животиње субјект 

у пословању храном или храном за животиње је дужан да надлежном 

инспектору стави бесплатно на располагање потребне количине узорака ради 

лабораторијског испитивања.  

 Са узорцима се мора поступати и морају се означити на прописан 

начин тако да је осигурана њихова целовитост и подобност за предвиђене 

анализе.  

 Трошкове анализе и суперанализе свих узорака сноси странка од 

које је узорак узет, ако се у коначном поступку утврди да не одговара 

прописаним својствима. Ако узорак одговора прописаним својствима трошкови 

лабораторијских анализа и суперанализа падају на терет средстава предвиђених 

буџетом Републике Србије. 
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УЗОРКОВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 

 

ЧЛАН 70. 

 ПРИЛИКОМ УЗИМАЊА УЗОРАКА ХРАНЕ ИЛИ ХРАНЕ ЗА 

ЖИВОТИЊЕ СУБЈЕКТ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ ИЛИ ХРАНОМ ЗА 

ЖИВОТИЊЕ ЈЕ ДУЖАН ДА НАДЛЕЖНОМ ИНСПЕКТОРУ СТАВИ 

БЕСПЛАТНО НА РАСПОЛАГАЊЕ ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ УЗОРАКА РАДИ 

ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА. 

 СУБЈЕКТИ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ ИЛИ ХРАНОМ ЗА 

ЖИВОТИЊЕ ЧИЈИ СУ ПРОИЗВОДИ ПРЕДМЕТ УЗИМАЊА УЗОРАКА И 

ИСПИТИВАЊА МОРАЈУ ДА ИМАЈУ ПРАВО НА ДОДАТНО СТРУЧНО 

МИШЉЕЊЕ (СУПЕРАНАЛИЗА) КОЈЕ НЕ ОДЛАЖЕ ПРЕДУЗИМАЊЕ 

ХИТНИХ МЕРА У СЛУЧАЈУ ИЗНЕНАДНЕ ОПАСНОСТИ.  

 СА УЗОРЦИМА СЕ МОРА ПОСТУПАТИ И МОРАЈУ СЕ 

ОЗНАЧИТИ НА ПРОПИСАН НАЧИН ТАКО ДА ЈЕ ОСИГУРАНА ЊИХОВА 

ЦЕЛОВИТОСТ И ПОДОБНОСТ ЗА ПРЕДВИЂЕНА ИСПИТИВАЊА. 

 МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА У СКЛАДУ СА ПОДЕЛОМ НАДЛЕЖНОСТИ ИЗ 

ЧЛАНА 12. ОВОГ ЗАКОНА, БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ МЕТОДЕ УЗОРКОВАЊА 

И ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ У ПОСТУПКУ 

СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ. 

 

Накнаде 

 

Члан 71. 

 Субјекти у пословању храном и храном за животиње плаћају 

накнаду за лабораторијске анализе узорака узетих током службених контрола, 

као и за извршене службене контроле у случају када је резултат анализе 

неповољан, осим када је то овим законом друкчије прописано.  

 Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана приход су 

Републике Србије и воде се на посебном рачуну у буџету Републике.  

 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Влада.  

 

ТАКСЕ 

 

ЧЛАН 71. 

СУБЈЕКТИ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ И ХРАНОМ ЗА 

ЖИВОТИЊЕ ПЛАЋАЈУ ТАКСУ ЗА ИЗВРШЕНЕ СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ У 

СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА. 

КАДА СЕ СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА СПРОВОДИ ПО ЗАХТЕВУ 

ТРЕЋЕГ ЛИЦА, ОДНОСНО ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ПРИМАРНУ ПРОИЗВОДЊУ, А ОВА КОНТРОЛА НИЈЕ ДЕО ПЛАНА 

СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА, ТАКСУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПЛАЋА 

СТРАНКА У ПОСТУПКУ АКО СЕ УТВРДИ НЕУСАГЛАШЕНОСТ СА 

ЗАКОНОМ, А У СУПРОТНОМ СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СЛУЖБЕНЕ 

КОНТРОЛЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ТАКСИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА УПЛАЋУЈУ СЕ НА ОДГОВАРАЈУЋИ РАЧУН ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И КОРИСТЕ СЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
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ТРОШКОВА СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА, УКЉУЧУЈУЋИ И ГОДИШЊЕ ИЛИ 

ВИШЕГОДИШЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ПЛАНОВЕ КОНТРОЛА. 

 МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА 

ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ВИСИНУ ТАКСИ ИЗ СТАВА 1. 

ОВОГ ЧЛАНА. 

 

Права и дужности ветеринарског, 

фитосанитарног, пољопривредног и санитарног инспектора 

 

Члан 73. 

 У вршењу послова инспекцијског надзора ветеринарски 

инспектор, поред овлашћења утврђених законом којим је уређен инспекцијски 

надзор ветеринарског инспектора, односно у складу са поделом надлежности из 

члана 12. овог закона има право и дужност да:  

 1) контролише да ли сви субјекти и органи на које се закон односи 

предузимају мере у области безбедности хране и хране за животиње у складу са 

овим законом;  

 2) проверава да ли су субјекти у области безбедности хране и 

хране за животиње уписани у Централни регистар објеката из члана 15. став 1. 

овог закона;  

 3) проверава да ли је правно лице, предузетник, односно физичко 

лице отпочело да обавља делатност пре уписа у Централни регистар, односно у 

регистар утврђен посебним прописом из члана 15. став 8. овог закона;  

 4) проверава да ли су лабораторије и националне лабораторије 

акредитоване и овлашћене у складу са чл. 18. и 20.  ЧЛ. 18, 19А И 20. овог 

закона;  

 5) контролише безбедност хране у промету из члана 25. став 1. 

овог закона;  

 6) контролише услове у свакој фази производње, прераде и 

промета хране, као и припреме хране у складу са њеном наменом (члан 26. став 

1. тачка 1);  

 7) контролише доступност информација потрошачу, као и податке 

на декларацији који се односе на спречавање специфичних штетних деловања 

појединих врста или категорија хране на здравље људи (члан 26. став 1. тачка 

2);  

 8) контролише предузимање наређених мера у случају основане 

сумње, ограничења или забране и повлачења те хране из промета до отклањања 

сумње на њену безбедност (члан 27. став 1);  

 9) контролише предузимање наређених мера у случају када се 

утврди да храна није безбедна, ограничења или забране и повлачења те хране из 

промета у складу са законом (члан 27. став 2);  

 10) контролише безбедност хране за животиње у промету из члана 

28. став 1. овог закона;  

 11) контролише безбедност хране за животиње којом се хране 

животиње, које служе за производњу хране (члан 28. став 2);  

 12) контролише услове за безбедност хране за животиње, у складу 

са овим законом и посебним прописом о храни за животиње (члан 28. став 4);  

 13) контролише предузимање наређених мера у случају основане 

сумње, ограничења или забране и повлачења хране за животиње из промета до 

отклањања сумње на њену безбедност (члан 29. став 1);  
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 14) контролише предузимање наређених мера у случају када се 

утврди да храна за животиње није безбедна, ограничења или забране и 

повлачења те хране из промета, у складу са овим законом и другим посебним 

прописима (члан 29. став 2);  

 15) контролише предузимање мера у складу са чланом 29. став 3. 

овог закона;  

 16) контролише да ли је храна и храна за животиње која се ставља 

у промет означена, декларисана, оглашена и изложена, у складу са овим 

законом и другим посебним прописима (члан 30. став 1);  

 17) контролише да ли је означавање, декларисање, оглашавање и 

излагање хране или хране за животиње извршено, у складу са овим законом и на 

начин који не доводи потрошача у заблуду (члан 30. став 2);  

 18) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио 

услове у свим фазама производње и промета хране и хране за животиње, у 

складу са овим законом и другим посебним прописима (члан 31);  

 19) контролише да ли је субјект у пословању храном или храном 

за животиње у свим фазама производње, прераде и дистрибуције обезбедио 

следљивост (члан 32. став 1);  

 20) контролише да ли је субјект у пословању храном или храном 

за животиње успоставио контролне системе за идентификацију сваког субјекта 

од ког набавља и кога снабдева храном, храном за животиње, животињама које 

служе за производњу хране или било коју супстанцу која се уграђује или се 

очекује да ће бити уграђена у ту храну или храну за животиње (члан 32. став 2);  

 21) контролише да ли субјект у пословању храном или храном за 

животиње има успостављен систем и процедуре које обезбеђују доступност 

података о следљивости (члан 32. став 3);  

 22) контролише да ли је субјект у пословању храном покренуо 

поступак за повлачење хране из промета за коју се основано сумња или утврди 

да је у било којој фази производње или промета настала повреда прописаних 

услова безбедности хране, односно да ли је о томе обавестио министарство 

надлежно за послове здравља (члан 33. став 1);  

 23) контролише да ли је субјект у пословању храном која је дошла 

до потрошача на ефикасан и прецизан начин информисао потрошача о разлогу 

повлачења хране и да ли је ако је то неопходно захтевао од потрошача повраћај 

хране која му је испоручена (члан 33. став 2);  

 24) контролише да ли је субјект у пословању храном одговоран за 

промет на мало и дистрибуцију хране покренуо поступак за повлачење 

предметне хране из промета на основу информације о повреди прописаних 

услова (члан 33. став 3);  

 25) контролише да ли је субјект у пословању храном пружио 

информације о следљивости хране и да ли сарађује у активностима које 

предузимају субјекти у производњи и промету као и Министарство, односно 

министарство надлежно за послове здравља (члан 33. став 4);  

 26) контролише да ли је субјект у пословању храном поступио у 

складу са чланом 33. став 5. овог закона и о томе обавестио Министарство, 

односно министарство надлежно за послове здравља;  

 27) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

покренуо поступак за повлачење хране за животиње из промета за коју се 

основано сумња или утврди да је у било којој фази производње или промета 
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настала повреда прописаних услова безбедности хране, односно да ли је о томе 

обавестио Министарство (члан 34. став 1);  

 28) контролише да ли је производна партија, серија или пошиљка 

хране за животиње која не задовољава услове безбедности хране за животиње 

уништена, односно да ли је са том храном поступљено у складу са чланом 34. 

став 2. овог закона;  

 29) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

која је дошла до власника или држаоца животиње на ефикасан и прецизан начин 

информисао власника или држаоца животиње о разлогу повлачења хране за 

животиње и да ли је ако је то неопходно захтевао од власника или држаоца 

животиње повраћај хране за животиње која му је испоручена (члан 34. став 3);  

 30) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

одговоран за промет на мало и дистрибуцију хране за животиње покренуо 

поступак за повлачење предметне хране из промета на основу информације о 

повреди прописаних услова (члан 34. став 4);  

 31) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

пружио информације о следљивости хране за животиње и да ли сарађује у 

активностима које предузимају субјекти у производњи и промету, као и 

Министарство (члан 34. став 5);  

 32) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

поступио у складу са чланом 34. став 6. овог закона и о томе обавестио 

Министарство;  

 33) контролише да ли су прописане мере за безбедност хране и 

хране за животиње прилагођене карактеристичним подручјима које могу да 

утичу на безбедност хране и хране за животиње, односно да ли поступа у складу 

са чланом 36. став 2. овог закона;  

 34) контролише да ли храна или храна за животиње која се увози 

ради стављања у промет у Републику Србију испуњава услове у складу с 

прописима о храни или услове које је Република Србија признала као истоветне 

(члан 37. став 1);  

 35) контролише да ли су подаци који се односе на ризик по 

здравље чији су узрок храна или храна за животиње доступни свим учесницима 

у систему брзог обавештавања и узбуњивања, као и јавности (члан 40);  

 36) контролише да ли су сви учесници у систему брзог 

обавештавања и узбуњивања у оквиру своје надлежности обавестили 

Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља о појави 

ризика (члан 41. став 2);  

 37) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио у 

свим фазама производње и промета хране испуњеност прописаних услова у вези 

са хигијеном хране (члан 45. став 1);  

 38) контролише да ли лица на радним местима у производњи или 

промету хране која РУКУЈУ И долазе у додир са храном имају основна знања о 

хигијени хране и о личној хигијени, односно да ли носе радну одећу и обућу 

(члан 45. став 2);  

 39) контролише да ли су субјекти у пословању храном 

успоставили систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, 

прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње у складу са 

принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и HACCP (члан 47. став 

1);  
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 40) контролише да ли субјект у пословању храном користи 

упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену HACCP (члан 

48. став 1);  

 41) контролише да ли субјект у пословању храном има у сталном 

радном односу одговорно лице за спровођење добре произвођачке и хигијенске 

праксе и примену HACCP (члан 48. став 2);  

 42) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

обезбедио у свим фазама производње, прераде и промета хране за животиње 

испуњеност прописаних услова у вези са хигијеном хране за животиње (члан 

50);  

 43) контролише да ли су субјекти у пословању храном за 

животиње успоставили систем за осигурање безбедности хране за животиње у 

свим фазама производње, прераде и промета хране за животиње, осим на нивоу 

примарне производње и превоза у складу са принципима добре произвођачке и 

хигијенске праксе и HACCP (члан 52. став 1);  

 44) контролише да ли субјект у пословању храном за животиње 

користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену HACCP 

(члан 53. став 1);  

 45) проверава да ли субјект у пословању храном за животиње има 

у сталном радном односу одговорно лице за спровођење добре произвођачке и 

хигијенске праксе и примену HACCP (члан 53. став 2);  

 46) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио у 

свим фазама производње, прераде и промета испуњеност услова за квалитет а за 

храну за коју нису прописани услови за квалитет да ли испуњава услове о 

безбедности хране (члан 55. став 1);  

 47) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

обезбедио у свим фазама производње, прераде и промета испуњеност услова за 

квалитет, а за храну за животиње за коју нису прописани услови за квалитет да 

ли испуњава услове о безбедности хране (члан 56. став 1);  

 48) контролише да ли храна за животиње којом се хране 

животиње задовољава прописане услове за квалитет (члан 57. став 1);  

 49) контролише да ли субјект у пословању храном за животиње за 

стављање први пут у промет генетски модификоване хране за животиње има 

дозволу, у складу са овим законом и другим посебним прописима (члан 61. став 

1);  

 50) контролише да ли субјект у пословању генетски 

модификованом храном за животиње при стављању у промет такве хране 

доставља субјекту који прима такву храну податке у писаном облику у складу са 

чланом 63. став 1. овог закона;  

 51) контролише да ли генетски модификована храна за животиње 

која је стављена у промет на декларацији, поред општих захтева и означавања из 

члана 30. овог закона садржи и додатне податке о тим својствима (члан 63. став 

2);  

 52) контролише да ли храна која носи ознаку традиционалног 

назива, имена порекла, географског порекла и назив „производ старог заната” 

КАО И ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА испуњава услове, у 

складу са посебним прописима (члан 64);  

 53) контролише да ли храна која носи ознаку традиционалног 

назива, имена порекла, географског порекла и назив „производ старог заната” 

КАО И ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА поред општих захтева за 
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декларисање и означавање из члана 30. овог закона садржи и додатне податке из 

члана 64. овог закона (члан 65. став 1);  

 54) контролише извршавање мера по овом закону.  

 У вршењу послова инспекцијског надзора фитосанитарни 

инспектор, поред овлашћења утврђених законом којим је уређен инспекцијски 

надзор фитосанитарног инспектора, односно у складу са поделом надлежности 

из члана 12. овог закона има право и дужност да:  

 1) контролише да ли сви субјекти и органи на које се закон односи 

предузимају мере у области безбедности хране у складу са овим законом;  

 2) проверава да ли су субјекти у области безбедности хране 

уписани у Централни регистар објеката из члана 15. став 1. овог закона;  

 3) проверава да ли је правно лице, предузетник, односно физичко 

лице отпочело да обавља делатност пре уписа у Централни регистар, односно у 

регистар утврђен посебним прописом из члана 15. став 8. овог закона;  

 4) проверава да ли су лабораторије и националне лабораторије 

акредитоване и овлашћене у складу са чл. 18. и 20.  ЧЛ. 18, 19А И 20. овог 

закона;  

 5) контролише безбедност хране у промету из члана 25. став 1. 

овог закона;  

 6) контролише услове у фази примарне производње и промета 

хране, као и припреме хране у складу са њеном наменом (члан 26. став 1. тачка 

1);  

 7) контролише доступност информација потрошачу, као и податке 

на декларацији који се односе на спречавање специфичних штетних деловања 

појединих врста или категорија хране на здравље људи (члан 26. став 1. тачка 

2);  

 8) контролише предузимање наређених мера у случају основане 

сумње, ограничења или забране и повлачења те хране из промета до отклањања 

сумње на њену безбедност (члан 27. став 1);  

 9) контролише предузимање наређених мера у случају када се 

утврди да храна није безбедна, ограничења или забране и повлачења те хране из 

промета у складу са законом (члан 27. став 2);  

 10) контролише да ли је храна која се ставља у промет означена, 

декларисана, оглашена и изложена, у складу са овим законом и другим 

посебним прописима (члан 30. став 1);  

 11) контролише да ли је означавање, декларисање, оглашавање и 

излагање хране извршено у складу са овим законом и на начин који не доводи 

потрошача у заблуду (члан 30. став 2);  

 12) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио 

услове у фази производње и промета хране, у складу са овим законом и другим 

посебним прописима (члан 31);  

 13) контролише да ли је субјект у пословању храном у фази 

примарне производње и дистрибуције обезбедио следљивост (члан 32. став 1);  

 14) контролише да ли је субјект у пословању храном успоставио 

контролне системе за идентификацију примарног произвођача снабдевања 

храном животињама које служе за производњу хране или било коју супстанцу 

која се уграђује или се очекује да ће бити уграђена у ту храну или храну за 

животиње (члан 32. став 2);  
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 15) контролише да ли субјект у пословању храном у примарној 

производњи има успостављен систем и процедуре које обезбеђују доступност 

података о следљивости (члан 32. став 3);  

 16) контролише да ли је субјект у пословању храном покренуо 

поступак за повлачење хране из промета за коју се основано сумња или утврди 

да је у фази производње или промета настала повреда прописаних услова 

безбедности хране, односно да ли је о томе обавестио министарство надлежно за 

послове здравља (члан 33. став 1);  

 17) контролише да ли је субјект у пословању храном која је дошла 

до потрошача на ефикасан и прецизан начин информисао потрошача о разлогу 

повлачења хране и да ли је ако је то неопходно захтевао од потрошача повраћај 

хране која му је испоручена (члан 33. став 2);  

 18) контролише да ли је субјект у пословању храном пружио 

информације о следљивости хране и да ли сарађује у активностима које 

предузимају субјекти у примарној производњи и промету као и Министарство, 

односно министарство надлежно за послове здравља (члан 33. став 4);  

 19) контролише да ли је субјект у пословању храном поступио у 

складу са чланом 33. став 5. овог закона и о томе обавестио Министарство, 

односно министарство надлежно за послове здравља;  

 20) контролише да ли су подаци који се односе на ризик по 

здравље чији су узрок храна доступни свим учесницима у систему брзог 

обавештавања и узбуњивања, као и јавности (члан 40);  

 21) контролише да ли су сви учесници у систему брзог 

обавештавања и узбуњивања у оквиру своје надлежности обавестили 

Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља о појави 

ризика (члан 41. став 2);  

 22) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио у 

фази примарне производње и промета хране испуњеност прописаних услова у 

вези са хигијеном хране (члан 45. став 1);  

 23) контролише да ли субјект у пословању храном користи 

упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу (члан 48. став 1);  

 24) контролише да ли субјект у пословању храном има у сталном 

радном односу одговорно лице за спровођење добре произвођачке и хигијенске 

праксе (члан 48. став 2);  

 25) контролише да ли је биљна и мешовита храна која се ставља у 

промет означена, оглашена и изложена, у складу са овим законом и другим 

посебним прописима (члан 30. став 1);  

 26) контролише да ли је субјект у пословању храном биљног 

порекла обезбедио у фази производње и промета испуњеност услова за 

квалитет, а за храну за коју нису прописани услови за квалитет да ли испуњава 

услове о безбедности хране (члан 55. став 1);  

 27) контролише да ли субјект у пословању генетски 

модификованом храном биљног порекла за стављање први пут у промет 

генетски модификоване хране биљног порекла има дозволу, у складу са овим 

законом и другим посебним прописима (члан 61. став 1);  

 28) контролише извршавање мера по овом закону.  

 У вршењу послова инспекцијског надзора пољопривредни 

инспектор, поред овлашћења утврђених законом којим је уређен инспекцијски 

надзор пољопривредног инспектора, односно у складу са поделом надлежности 

из члана 12. овог закона има право и дужност да:  
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 1) контролише да ли сви субјекти и органи на које се закон односи 

предузимају мере у области безбедности хране и хране за животиње у складу са 

овим законом;  

 2) проверава да ли су субјекти у области безбедности хране и 

хране за животиње уписани у Централни регистар објеката из члана 15. став 1. 

овог закона;  

 3) проверава да ли је правно лице, предузетник, односно физичко 

лице отпочело да обавља делатност пре уписа у Централни регистар, односно у 

регистар утврђен посебним прописом из члана 15. став 8. овог закона;  

 4) проверава да ли су лабораторије и националне лабораторије 

акредитоване и овлашћене у складу са чл. 18. и 20. ЧЛ. 18. 19А И 20. овог 

закона;  

 5) контролише услове у фази производње хране биљног порекла и 

промета на велико, као и припреме хране у складу са њеном наменом (члан 32. 

став 1. тачка 1);  

 6) контролише безбедност хране за животиње биљног порекла 

које служе за исхрану из члана 28. став 2. овог закона;  

 7) контролише услове у фази производње хране за животиње 

биљног порекла, у складу са овим законом и посебним прописом о храни за 

животиње (члан 28. став 4);  

 8) контролише да ли је биљна и мешовита храна која се ставља у 

промет означена, оглашена и изложена, у складу са овим законом и другим 

посебним прописима (члан 30. став 1);  

 9) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио 

услове у фази производње хране и хране за животиње биљног порекла, у складу 

са овим законом и другим посебним прописима (члан 31);  

 10) контролише да ли је субјект у пословању храном или храном 

за животиње биљног порекла у фази производње, прераде и дистрибуције 

обезбедио следљивост (члан 32. став 1);  

 11) контролише да ли је субјект у пословању храном или храном 

за животиње успоставио контролне системе за идентификацију снабдевања 

храном и храном за животиње биљног порекла или било коју супстанцу која се 

уграђује или се очекује да ће бити уграђена у ту храну или храну за животиње 

(члан 32. став 2);  

 12) контролише да ли субјект у пословању храном или храном за 

животиње биљног порекла има успостављен систем и процедуре које обезбеђују 

доступност података о следљивости (члан 32. став 3);  

 13) контролише да ли је субјект у пословању храном биљног 

порекла пружио информације о следљивости хране и да ли сарађује у 

активностима које предузимају субјекти у производњи и промету, као и 

Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља (члан 33. 

став 4);  

 14) контролише да ли је субјект у пословању храном биљног 

порекла поступио у складу са чланом 33. став 5. овог закона и о томе обавестио 

Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља;  

 15) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

биљног порекла покренуо поступак за повлачење хране за животиње из промета 

за коју се основано сумња или утврди да је у фази производње или промета 

настала повреда прописаних услова безбедности хране, односно да ли је о томе 

обавестио Министарство (члан 34. став 1);  
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 16) контролише да ли је производна партија, серија или пошиљка 

хране за животиње биљног порекла која не задовољава услове безбедности 

хране за животиње уништена, односно да ли је са том храном поступљено у 

складу са чланом 34. став 2. овог закона;  

 17) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

биљног порекла која је дошла до власника или држаоца животиње на ефикасан 

и прецизан начин информисао власника или држаоца животиње о разлогу 

повлачења хране за животиње и да ли је ако је то неопходно захтевао од 

власника или држаоца животиње повраћај хране за животиње која му је 

испоручена (члан 34. став 3);  

 18) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

биљног порекла пружио информације о следљивости хране за животиње и да ли 

сарађује у активностима које предузимају субјекти у производњи и промету, као 

и Министарство (члан 34. став 5);  

 19) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

биљног порекла поступио у складу са чланом 34. став 6. овог закона и о томе 

обавестио Министарство;  

 20) контролише да ли су подаци који се односе на ризик по 

здравље чији су узрок храна или храна за животиње биљног порекла доступни 

свим учесницима у систему брзог обавештавања и узбуњивања, као и јавности 

(члан 40);  

 21) контролише да ли су сви учесници у систему брзог 

обавештавања и узбуњивања у оквиру своје надлежности обавестили 

Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља о појави 

ризика (члан 41. став 2);  

 22) контролише да ли је субјект у пословању храном биљног 

порекла обезбедио у фази производње, прераде и промета хране испуњеност 

прописаних услова у вези са хигијеном хране (члан 45. став 1);  

 22А) КОНТРОЛИШЕ ДА ЛИ ЛИЦА НА РАДНИМ МЕСТИМА У 

ПРОИЗВОДЊИ ИЛИ ПРОМЕТУ ХРАНЕ КОЈА РУКУЈУ И ДОЛАЗЕ У ДОДИР 

СА ХРАНОМ ИМАЈУ ОСНОВНА ЗНАЊА О ХИГИЈЕНИ ХРАНЕ И О 

ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ, ОДНОСНО ДА  ЛИ НОСЕ РАДНУ ОДЕЋУ И ОБУЋУ 

(ЧЛАН 45. СТАВ 2); 

 23) контролише да ли су субјекти у пословању храном биљног 

порекла успоставили систем за осигурање безбедности хране у фази 

производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у 

складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и НАССР (члан 

47. став 1);  

 24) контролише да ли субјект у пословању храном биљног 

порекла користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и 

примену НАССР (члан 48. став 1);  

 25) контролише да ли субјект у пословању храном има у сталном 

радном односу одговорно лице за спровођење добре произвођачке и хигијенске 

праксе и примену НАССР (члан 48. став 2);  

 26) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

обезбедио у фази производње, прераде и промета хране за животиње биљног 

порекла испуњеност прописаних услова у вези са хигијеном хране за животиње 

(члан 50);  

 27) контролише да ли су субјекти у пословању храном за 

животиње биљног порекла успоставили систем за осигурање безбедности хране 
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за животиње у фази производње и промета хране за животиње, осим на нивоу 

примарне производње и превоза у складу са принципима добре произвођачке и 

хигијенске праксе и НАССР (члан 52. став 1);  

 28) контролише да ли субјект у пословању храном за животиње 

биљног порекла користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и 

примену НАССР (члан 53. став 1);  

 29) контролише да ли субјект у пословању храном за животиње 

биљног порекла има у сталном радном односу одговорно лице за спровођење 

добре произвођачке и хигијенске праксе и примену НАССР (члан 53. став 2);  

 30) контролише да ли је субјект у пословању храном биљног 

порекла обезбедио у фази производње, прераде и промета испуњеност услова за 

квалитет, а за храну за коју нису прописани услови за квалитет да ли испуњава 

услове о безбедности хране (члан 55. став 1);  

 31) контролише да ли је субјект у пословању храном за животиње 

биљног порекла обезбедио у фази производње и промета испуњеност услова за 

квалитет, а за храну за животиње за коју нису прописани услови за квалитет да 

ли испуњава услове о безбедности хране (члан 56. став 1);  

 32) контролише да ли храна за животиње биљног порекла којом се 

хране животиње задовољава прописане услове за квалитет (члан 57. став 1);  

 33) контролише да ли храна која носи ознаку традиционалног 

назива, имена порекла, географског порекла и назив „производ старог заната”, 

КАО И ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА испуњава услове у 

складу са посебним прописима (члан 64);  

 34) контролише да ли храна која носи ознаку традиционалног 

назива, имена порекла, географског порекла и назив ”производ старог заната”, 

КАО И ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА поред општих захтева за 

декларисање и означавање из члана 30. овог закона садржи и додатне податке из 

члана 64. овог закона (члан 65. став 1);  

 35) контролише извршавање мера по овом закону.  

 У вршењу послова инспекцијског надзора санитарни инспектор, 

поред овлашћења утврђених законом којим је уређен инспекцијски надзор 

санитарног инспектора, односно у складу са поделом надлежности из члана 12. 

овог закона има право и дужност да:  

 1) контролише да ли сви субјекти и органи на које се закон односи 

предузимају мере у области безбедности хране, у складу са овим законом;  

 2) проверава да ли су лабораторије и националне лабораторије 

акредитоване и овлашћене у складу са чл. 18. и 20.  ЧЛ. 18, 19А И 20. овог 

закона;  

 3) контролише безбедност хране у промету из члана 25. став 1. 

овог закона;  

 4) контролише услове у свакој фази производње, прераде и 

промета хране, као и припреме хране у складу са њеном наменом (члан 26. став 

1. тачка 1);  

 5) контролише доступност информација потрошачу као и податке 

на декларацији који се односе на спречавање специфичних штетних деловања 

појединих врста или категорија хране на здравље људи (члан 26. став 1. тачка 

2);  

 6) контролише предузимање наређених мера у случају основане 

сумње, ограничења или забране и повлачења те хране из промета до отклањања 

сумње на њену безбедност (члан 27. став 1);  
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 7) контролише предузимање наређених мера у случају када се 

утврди да храна није безбедна, ограничења или забране и повлачења те хране из 

промета у складу са законом (члан 27. став 2);  

 8) контролише да ли је храна која се ставља у промет означена, 

декларисана, оглашена и изложена, у складу са овим законом и другим 

посебним прописима (члан 30. став 1);  

 9) контролише да ли је означавање, декларисање, оглашавање и 

излагање хране извршено, у складу са овим законом и на начин који не доводи 

потрошача у заблуду (члан 30. став 2);  

 10) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио 

услове у свим фазама производње, прераде и промета хране, у складу са овим 

законом и другим посебним прописима (члан 31);  

 11) контролише да ли је субјект у пословању храном у фази 

производње, прераде и дистрибуције обезбедио следљивост (члан 32. став 1);  

 12) контролише да ли је субјект у пословању храном успоставио 

контролне системе за идентификацију снабдевања храном или било коју 

супстанцу која се уграђује или се очекује да ће бити уграђена у ту храну (члан 

32. став 2);  

 13) контролише да ли субјект у пословању храном има 

успостављен систем и процедуре које обезбеђују доступност података о 

следљивости (члан 32. став 3);  

 14) контролише да ли је субјект у пословању храном покренуо 

поступак за повлачење хране из промета за коју се основано сумња или утврди 

да је у било којој фази производње, прераде или промета настала повреда 

прописаних услова безбедности хране, односно да ли је о томе обавестио 

Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља (члан 33. 

став 1);  

 15) контролише да ли је субјект у пословању храном која је дошла 

до потрошача на ефикасан и прецизан начин информисао потрошача о разлогу 

повлачења хране и да ли је ако је то неопходно захтевао од потрошача повраћај 

хране која му је испоручена (члан 33. став 2);  

 16) контролише да ли је субјект у пословању храном одговоран за 

промет на мало и дистрибуцију хране покренуо поступак за повлачење 

предметне хране из промета на основу информације о повреди прописаних 

услова (члан 33. став 3);  

 17) контролише да ли је субјект у пословању храном пружио 

информације о следљивости хране и да ли сарађује на активностима које 

предузимају субјекти у производњи и промету, као и Министарство, односно 

министарство надлежно за послове здравља (члан 33. став 4);  

 18) контролише да ли је субјект у пословању храном поступио у 

складу са чланом 33. став 5. овог закона и о томе обавестио Министарство, 

односно министарство надлежно за послове здравља;  

 19) контролише да ли су прописане мере за безбедност хране 

прилагођене карактеристичним подручјима које могу да утичу на безбедност 

хране, односно да ли поступа у складу са чланом 36. став 2. овог закона;  

 20) контролише да ли су подаци који се односе на ризик по 

здравље чији су узрок храна доступни свим учесницима у систему брзог 

обавештавања и узбуњивања, као и јавности (члан 40. став 1);  

 21) контролише да ли су сви учесници у систему брзог 

обавештавања и узбуњивања у оквиру своје надлежности обавестили 
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Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља о појави 

ризика (члан 41. став 2);  

 22) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио у 

свим фазама производње и промета хране испуњеност прописаних услова у вези 

са хигијеном хране (члан 45. став 1);  

 23) контролише да ли лица на радним местима у производњи или 

промету хране која долазе у додир са храном имају основна знања о хигијени 

хране и о личној хигијени, односно да ли носе радну одећу и обућу (члан 45. 

став 2);  

 24) контролише да ли су субјекти у пословању храном 

успоставили систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње 

и промета хране, осим на нивоу примарне производње у складу са принципима 

добре произвођачке и хигијенске праксе и НАССР (члан 47. став 1);  

 25) контролише да ли субјект у пословању храном користи 

упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену НАССР (члан 

48. став 1);  

 26) контролише да ли субјект у пословању храном има у сталном 

радном односу одговорно лице за спровођење добре произвођачке и хигијенске 

праксе и примену НАССР (члан 48. став 2);  

 27) контролише да ли је субјект у пословању храном обезбедио у 

фази производње и промета испуњеност услова, а за храну за коју нису 

прописани услови за квалитет да ли испуњава услове о безбедности хране (члан 

55. став 1);  

 28) контролише да ли субјект у пословању новом храном за 

стављање први пут у промет те хране има дозволу (члан 61. став 1);  

 29) контролише да ли храна која носи ознаку традиционалног 

назива, имена порекла, географског порекла и назив „производ старог заната”, 

КАО И ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА испуњава услове у 

складу са посебним прописима (члан 64);  

 30) контролише да ли храна која носи ознаку традиционалног 

назива, имена порекла, географског порекла и назив „производ старог заната”, 

КАО И ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА поред општих захтева за 

декларисање и означавање из члана 30. овог закона садржи и додатне податке из 

члана 64. овог закона (члан 65. став 1);  

 31) контролише извршавање мера по овом закону.  

 

Мере које налаже пољопривредни инспектор 

 

Члан 76. 

 У вршењу послова из члана 73. овог закона пољопривредни 

инспектор, у складу са поделом надлежности из члана 12. овог закона је 

овлашћен и дужан да:  

 1) нареди повлачење из промета и производње хране биљног 

порекла која није безбедна;  

 2) нареди ограничење или забрану промета и производње хране до 

отклањања опасности, односно сумње у њену безбедност;  

 3) нареди уништавање хране у промету и производњи која није 

безбедна у складу са овим законом;  
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 4) забрани рекламирање, оглашавање и означавање хране биљног 

порекла у промету и производњи, на начин који може да доведе у заблуду 

потрошача;  

 5) забрани употребу објеката, просторија, опреме и превозних 

средстава који не испуњавају прописане захтеве;  

 6) забрани употребу материјала, амбалаже и предмета који долазе 

у контакт с храном биљног порекла у промету и производњи, који би могли да 

угрозе здравље људи и доведу до неприхватљивих промена у саставу хране;  

 6А) ЗАБРАНИ РАД ЛИЦИМА КОЈА РУКУЈУ ХРАНОМ И 

ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ С ХРАНОМ КОЈА НЕ ПОСЕДУЈЕ ПРОПИСАНЕ 

ДОКАЗЕ О ЗДРАВСТВЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА, КАО НАЧИН УНУТРАШЊЕ 

КОНТРОЛЕ; 

 7) нареди повлачење из промета хране биљног порекла у промету 

и производњи, која не испуњава захтеве прописане за безбедност хране;  

 8) нареди органичење или забрану промета до отклањања 

недостатака, ако храна и храна за животиње није означена, декларисана, 

оглашена и изложена, у складу са овим законом и другим посебним прописима;  

 9) нареди ограничење или забрану промета до отклањања 

недостатака ако субјект у пословању храном поступи супротно одредбама члана 

55. став 1. овог закона;  

 10) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву 

за привредни преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на 

основу њега;  

 11) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим 

законом.  

 Мере из става 1. тач. од 1) до 9) и тачка 11) овог члана налажу се 

решењем пољопривредног инспектора.  

 Трошкови настали спровођењем мера, односно враћања 

небезбедне пошиљке хране и хране за животиње падају на терет странке.  

 

Привредни преступ 

 

Члан 79. 

 Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за 

привредни преступ правно лице, ако:  

 1) се бави производњом и прометом хране и хране за животиње, а 

није уписано у Централни регистар објеката (члан 15. став 1);  

 2) не поднесе пријаву за упис у Централни регистар, а бави се 

производњом хране и хране за животиње, за које није предвиђено утврђивање 

испуњености услова за обављање одређене делатности (члан 15. став 7);  

 3) је отпочело обављање делатности пре уписа у Централни 

регистар, односно у регистар утврђен посебним прописом (члан 15. став 8);  

 4) стави у промет храну која није безбедна (члан 25. став 1);  

 5) стави у промет храну за животиње која није безбедна (члан 28. 

став 1);  

 6) храни животиње које служе за производњу хране, храном за 

животиње која није безбедна (члан 28. став 2);  

 7) не обезбеди да храна и храна за животиње у свим фазама 

производње и промета испуњава услове прописане овим законом и другим 

посебним прописима или не докаже испуњеност тих услова (члан 31);  
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 8) нема успостављен систем и процедуре које обезбеђују 

доступност података о следљивости (члан 32. став 3);  

 9) у свим фазама производње и промета хране не обезбеди 

прописане услове у вези са хигијеном хране (члан 45. став 1);  

 10) не успостави систем за осигурање безбедности хране у свим 

фазама производње и промета хране осим на нивоу примарне производње, у 

складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и HACCP (члан 

47. став 1);  

 11) у свим фазама производње, прераде и промета хране за 

животиње не обезбеди прописане услове у вези са хигијеном хране за животиње 

(члан 50);  

 12) не успостави систем за осигурање безбедности хране за 

животиње у свим фазама производње и промета хране за животиње осим на 

нивоу примарне производње и превоза у складу са принципима добре 

произвођачке и хигијенске праксе и HACCP (члан 52. став 1);  

 13) у свим фазама производње, прераде и промета не обезбеди 

прописане услове за квалитет хране (члан 55. став 1);  

 14) у свим фазама производње, прераде и промета не обезбеди 

прописане услове за квалитет хране за животиње (члан 56. став 1);  

 15) храни животиње храном за животиње која не задовољава 

прописане услове за квалитет (члан 57. став 1);  

 16) први пут ставља у промет нову храну, генетски модификовану 

храну и генетски модификовану храну за животиње на територији Републике 

Србије или се таква храна нађе у промету, а нема дозволу у складу са одредбама 

овог закона и посебних прописа (члан 61. став 1);  

 17) не поступи по решењу инспектора у складу са овим законом.  

 За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у правном лицу.  

 За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се 

изрећи и заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном 

привредном делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу да 

врши одређене дужности, у трајању од шест месеци до седам година.  

 

Прекршај правног лица 

 

Члан 80. 

 Новчаном казном од 150.000 до 1.000.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице, ако:  

 1) ставља у промет храну и храну за животиње која није означена, 

декларисана, оглашена и изложена, у складу са овим законом и другим 

посебним прописом (члан 30. став 1);  

 2) не поступи у складу са чланом 30. став 2. овог закона чиме 

доводи потрошача у заблуду;  

 3) не поступи у складу са чланом 32. став 2. овог закона;  

 4) храна или храна за животиње коју ставља у промет или постоји 

вероватноћа да ће је ставити у промет није на одговарајући начин означена и 

евидентирана ради идентификације и следљивости (члан 32. став 4);  

 5) одмах не покрене поступак за повлачење хране из промета и о 

томе не обавести Министарство, односно министарство надлежно за послове 

здравља у случају када та храна више није под његовом непосредном 
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контролом, а основано сумња или утврди да је у било којој фази производње и 

промета настала повреда прописаних услова безбедности хране (члан 33. став 

1);  

 6) не поступи у складу са чланом 33. став 2. овог закона;  

 7) одмах не покрене поступак за повлачење хране из промета на 

мало и дистрибуције хране на основу информације о повреди прописаних 

услова за безбедност хране (члан 33. став 3);  

 8) не пружа информације које се односе на следљивост хране и не 

сарађује у активностима које предузимају субјекти у производњи и промету, као 

и Министарству, односно министарству надлежном за послове здравља (члан 

33. став 4);  

 9) основано сумња или утврди да храна коју је ставило у промет 

може бити штетна за здравље људи, а о томе, као и о предузетим мерама не 

обавести Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља 

(члан 33. став 5);  

 10) спречава било које лице да сарађује са Министарством, 

односно министарством надлежним за послове здравља (члан 33. став 6);  

 11) одмах не покрене поступак за повлачење хране за животиње 

из промета и о томе не обавести Министарство у случају када та храна више 

није под његовом непосредном контролом, а основано сумња или утврди да је у 

било којој фази производње и промета настала повреда прописаних услова 

безбедности хране за животиње (члан 34. став 1);  

 12) не поступи у складу са чланом 34. став 2. овог закона;  

 13) на ефикасан и прецизан начин не информише власнике или 

држаоце животиња о разлогу повлачења хране за животиње и ако не захтева 

повраћај хране за животиње која им је већ испоручена, ако је то неопходно 

(члан 34. став 3);  

 14) одмах не покрене поступак за повлачење хране за животиње 

из промета на мало и дистрибуције хране за животиње на основу информације о 

повреди прописаних услова за безбедност хране за животиње (члан 34. став 4);  

 15) не пружи информације које се односе на следљивост хране за 

животиње и не сарађује у активностима које предузимају субјекти у производњи 

и промету, као и Министарство (члан 34. став 5);  

 16) основано сумња или утврди да храна за животиње коју је 

ставио у промет може бити штетна за здравље животиња, а о томе као и о 

предузетим мерама не обавести Министарство (члан 34. став 6);  

 17) спречава било које лице да сарађује са Министарством (члан 

34. став 7);  

 18) лица на радним местима у производњи или промету хране која 

долазе у додир са храном немају основна знања о хигијени хране и о личној 

хигијени, односно не носе радну одећу и обућу (члан 45. став 2);  

 19) не користи упутство за добру произвођачку и хигијенску 

праксу и примену НАССР (члан 48. став 1);  

 20) нема у сталном радном односу одговорно лице за спровођење 

добре произвођачке и хигијенске праксе и примену НАССР (члан 48. став 2);  

 21) не користи упутство за добру произвођачку и хигијенску 

праксу и примену НАССР (члан 53. став 1);  

 22) нема у сталном радном односу одговорно лице за спровођење 

добре произвођачке и хигијенске праксе и примену НАССР (члан 53. став 2);  
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 23) у пословању храном и храном за животиње при стављању у 

промет генетски модификоване хране и генетски модификоване хране за 

животиње укључујући и количине у расутом стању не достави субјекту који 

прима ту храну и храну за животиње податке из члана 63. став 1. овог закона;  

 24) не поступи у складу са чланом 63. став 2.  63. СТАВ 1. овог 

закона;  

 25) храна која носи ознаку традиционалног назива, имена порекла, 

географског порекла и назив „производ старог заната” КАО И ДРУГЕ 

НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА не испуњава услове, у складу са 

посебним прописима (члан 64);  

 26) храна која носи ознаку традиционалног назива, имена порекла, 

географског порекла и назив „производ старог заната”  КАО И ДРУГЕ 

НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА поред општих захтева за декларисање и 

означавање не садржи и додатне податке из члана 64. овог закона (члан 65. став 

1);  

 27) приликом узимања узорака хране или хране за животиње не 

стави бесплатно на располагање потребне количине узорака ради 

лабораторијског испитивања, надлежном инспектору (члан 70. став 3) (ЧЛАН 

70. СТАВ 1).  

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 

20.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу.  

 

Прекршај предузетника 

 

Члан 81. 

 Новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара казниће се за 

прекршај предузетник, ако:  

 1) се бави производњом и прометом хране и хране за животиње, а 

није уписан у Централни регистар објеката (члан 15. став 1);  

 2) не поднесе пријаву за упис у Централни регистар, а бави се 

производњом хране и хране за животиње, за које није предвиђено утврђивање 

испуњености услова за обављање одређене делатности (члан 15. став 7);  

 3) је отпочео обављање делатности пре уписа у Централни 

регистар, односно у регистар утврђен посебним прописом (члан 15. став 8);  

 4) стави у промет храну која није безбедна (члан 25. став 1);  

 5) стави у промет храну за животиње која није безбедна (члан 28. 

став 1);  

 6) храни животиње које служе за производњу хране, храном за 

животиње која није безбедна (члан 28. став 2);  

 7) не обезбеди да храна и храна за животиње у свим фазама 

производње и промета испуњава услове прописане овим законом и другим 

посебним прописима или не докаже испуњеност тих услова (члан 31);  

 8) нема успостављен систем и процедуре које обезбеђују 

доступност података о следљивости (члан 32. став 3);  

 9) у свим фазама производње и промета хране не обезбеди 

прописане услове у вези са хигијеном хране (члан 45. став 1);  

 10) не успостави систем за осигурање безбедности хране у свим 

фазама производње и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у 

складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и НАССР (члан 

47. став 1);  
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 11) у свим фазама производње, прераде и промета хране за 

животиње не обезбеди прописане услове у вези са хигијеном хране за животиње 

(члан 50);  

 12) не успостави систем за осигурање безбедности хране за 

животиње у свим фазама производње и промета хране за животиње, осим на 

нивоу примарне производње и превоза у складу са принципима добре 

произвођачке и хигијенске праксе и НАССР (члан 52. став 1);  

 13) у свим фазама производње, прераде и промета не обезбеди 

прописане услове за квалитет хране (члан 56. став 1);  

 14) у свим фазама производње, прераде и промета не обезбеди 

прописане услове за квалитет хране за животиње (члан 56. став 1);  

 15) храни животиње храном за животиње која не задовољава 

прописане захтеве за квалитет (члан 57. став 1);  

 16) први пут ставља у промет нову храну, генетски модификовану 

храну и генетски модификовану храну за животиње на територији Републике 

Србије или се таква храна нађе у промету, а нема дозволу у складу са одредбама 

овог закона и посебних прописа (члан 63. став 1);  

 17) не поступи по решењу инспектора у складу са овим законом.  

 

Члан 82. 

 Новчаном казном од 50.000 до 400.000 динара казниће се за 

прекршај предузетник, ако:  

 1) ставља у промет храну и храну за животиње која није означена, 

декларисана, оглашена и изложена, у складу са овим законом и другим 

посебним прописом (члан 30. став 1);  

 2) не поступи у складу са чланом 30. став 2. овог закона чиме 

доводи потрошача у заблуду;  

 3) не поступи у складу са чланом 32. став 2. овог закона;  

 4) храна или храна за животиње коју ставља у промет или постоји 

вероватноћа да ће је ставити у промет није на одговарајући начин означена и 

евидентирана ради идентификације и следљивости (члан 32. став 4);  

 5) одмах не покрене поступак за повлачење хране из промета и о 

томе не обавести Министарство, односно министарство надлежно за послове 

здравља у случају када та храна више није под његовом непосредном 

контролом, а основано сумња или утврди да је у било којој фази производње и 

промета настала повреда прописаних услова безбедности хране (члан 33. став 

1);  

 6) не поступи у складу са чланом 33. став 2. овог закона;  

 7) одмах не покрене поступак за повлачење хране из промета на 

мало и дистрибуције хране на основу информације о повреди прописаних 

услова за безбедност хране (члан 33. став 3);  

 8) не пружа информације које се односе на следљивост хране и не 

сарађује у активностима које предузимају субјекти у производњи и промету, као 

и Министарству, односно министарству надлежном за послове здравља (члан 

33. став 4);  

 9) основано сумња или утврди да храна коју је ставио у промет 

може бити штетна за здравље људи, а о томе као и о предузетим мерама не 

обавести Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља 

(члан 33. став 5);  
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 10) спречава било које лице да сарађује са Министарством, 

односно министарством надлежним за послове здравља (члан 33. став 6);  

 11) одмах не покрене поступак за повлачење хране за животиње 

из промета и о томе не обавести Министарство у случају када та храна више 

није под његовом непосредном контролом, а основано сумња или утврди да је у 

било којој фази производње и промета настала повреда прописаних услова 

безбедности хране за животиње (члан 34. став 1);  

 12) не поступи у складу са чланом 34. став 2. овог закона;  

 13) на ефикасан и прецизан начин не информише власнике или 

држаоце животиња о разлогу повлачења хране за животиње и ако не захтева 

повраћај хране за животиње која им је већ испоручена, ако је то неопходно 

(члан 34. став 3);  

 14) одмах не покрене поступак за повлачење хране за животиње 

из промета на мало и дистрибуције хране за животиње на основу информације о 

повреди прописаних услова за безбедност хране за животиње (члан 34. став 4);  

 15) не пружи информације које се односе на следљивост хране за 

животиње и не сарађује у активностима које предузимају субјекти у производњи 

и промету, као и Министарство (члан 34. став 5);  

 16) основано сумња или утврди да храна за животиње коју је 

ставио у промет може бити штетна за здравље животиња, а о томе као и о 

предузетим мерама не обавести Министарство (члан 34. став 6);  

 17) спречава било које лице да сарађује са Министарством (члан 

34. став 7);  

 18) не користи упутство за добру произвођачку и хигијенску 

праксу и примену НАССР (члан 48. став 1);  

 19) нема у сталном радном односу одговорно лице за спровођење 

добре произвођачке и хигијенске праксе и примену НАССР (члан 48. став 2);  

 20) не користи упутство за добру произвођачку и хигијенску 

праксу и примену НАССР (члан 53. став 1);  

 21) нема у сталном радном односу одговорно лице за спровођење 

добре произвођачке и хигијенске праксе и примену НАССР (члан 53. став 2);  

 22) у пословању храном и храном за животиње при стављању у 

промет генетски модификоване хране и генетски модификоване хране за 

животиње укључујући и количине у расутом стању не достави субјекту који 

прима ту храну и храну за животиње податке из члана 63. став 1. овог закона;  

 23) не поступи у складу са чланом 63. став 2.  63. СТАВ 1. овог 

закона;  

 24) храна која носи ознаку традиционалног назива, имена порекла, 

географског порекла и назив „производ старог заната” КАО И ДРУГЕ 

НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА не испуњава услове, у складу са 

посебним прописима (члан 64);  

 25) храна која носи ознаку традиционалног назива, имена порекла, 

географског порекла и назив „производ старог заната” КАО И ДРУГЕ 

НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА поред општих захтева за декларисање и 

означавање не садржи и додатне податке из члана 64. овог закона (члан 65. став 

1);  

 26) приликом узимања узорака хране или хране за животиње не 

стави бесплатно на располагање потребне количине узорака ради 

лабораторијског испитивања, надлежном инспектору (члан 70. став 3) (ЧЛАН 

70. СТАВ 1).  



 44 

Прекршај физичког лица 

 

Члан 83. 

 Новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице, ако:  

 1) се бави производњом и прометом хране и хране за животиње, а 

није уписано у Централни регистар објеката (члан 15. став 3);  

 2) не поднесе пријаву за упис у Централни регистар, а бави се 

производњом хране и хране за животиње, за које није предвиђено утврђивање 

испуњености услова за обављање одређене делатности (члан 15. став 7);  

 3) је отпочело обављање делатности пре уписа у Централни 

регистар, односно у регистар утврђен посебним прописом (члан 15. став 8);  

 4) стави у промет храну која није безбедна (члан 25. став 1);  

 5) стави у промет храну за животиње која није безбедна (члан 28. 

став 1);  

 6) храни животиње које служе за производњу хране, храном за 

животиње која није безбедна (члан 28. став 2);  

 7) не обезбеди да храна и храна за животиње у свим фазама 

производње и промета испуњава услове прописане овим законом и другим 

посебним прописима или не докаже испуњеност тих услова (члан 31);  

 8) нема успостављен систем и процедуре које обезбеђују 

доступност података о следљивости (члан 32. став 3);  

 9) у свим фазама производње и промета хране не обезбеди 

прописане услове у вези са хигијеном хране (члан 45. став 1);  

 10) лица на радним местима у производњи или промету хране која 

РУКУЈУ И долазе у додир са храном немају основна знања о хигијени хране и о 

личној хигијени, односно не носе радну одећу и обућу (члан 45. став 2);  

 11) у свим фазама производње и промета хране за животиње не 

обезбеди прописане услове у вези са хигијеном хране за животиње (члан 48);  

 12) у свим фазама производње и промета не обезбеди прописане 

услове за квалитет хране (члан 55. став 1);  

 13) у свим фазама производње и промета не обезбеди прописане 

услове за квалитет хране за животиње (члан 56. став 1);  

 14) први пут ставља у промет нову храну, генетски модификовану 

храну и генетски модификовану храну за животиње на територији Републике 

Србије или се таква храна нађе у промету, а нема дозволу у складу са одредбама 

овог закона и посебних прописа (члан 69. став 1);  

 15) не поступи по решењу инспектора у складу са овим законом.  

 

Члан 84. 

 Новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице, ако:  

 1) ставља у промет храну и храну за животиње која није означена, 

декларисана, оглашена и изложена, у складу са овим законом и другим 

посебним прописом (члан 30. став 1);  

 2) не поступи у складу са чланом 30. став 2. овог закона чиме 

доводи потрошача у заблуду;  

 3) не поступи у складу са чланом 32. став 2. овог закона;  
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 4) храна или храна за животиње коју ставља у промет или постоји 

вероватноћа да ће је ставити у промет није на одговарајући начин означена и 

евидентирана ради идентификације и следљивости (члан 32. став 4);  

 5) одмах не покрене поступак за повлачење хране из промета и о 

томе не обавести Министарство, односно министарство надлежно за послове 

здравља у случају када та храна више није под његовом непосредном 

контролом, а основано сумња или утврди да је у било којој фази производње и 

промета настала повреда прописаних услова безбедности хране (члан 33. став 

1);  

 6) не поступи у складу са чланом 33. став 2. овог закона;  

 7) одмах не покрене поступак за повлачење хране из промета на 

мало и дистрибуције хране на основу информације о повреди прописаних 

услова за безбедност хране (члан 33. став 3);  

 8) не пружа информације које се односе на следљивост хране и не 

сарађује у активностима које предузимају субјекти у производњи и промету, као 

и Министарству, односно министарству надлежном за послове здравља (члан 

33. став 4);  

 9) основано сумња или утврди да храна коју је ставио у промет 

може бити штетна за здравље људи, а о томе као и о предузетим мерама не 

обавести Министарство, односно министарство надлежно за послове здравља 

(члан 33. став 5);  

 10) спречава било које лице да сарађује са Министарством, 

односно министарством надлежним за послове здравља (члан 33. став 6);  

 11) одмах не покрене поступак за повлачење хране за животиње 

из промета и о томе не обавести Министарство у случају када та храна више 

није под његовом непосредном контролом, а основано сумња или утврди да је у 

било којој фази производње и промета настала повреда прописаних услова 

безбедности хране за животиње (члан 34. став 1);  

 12) не поступи у складу са чланом 34. став 2. овог закона;  

 13) на ефикасан и прецизан начин не информише власнике или 

држаоце животиња о разлогу повлачења хране за животиње и ако не захтева 

повраћај хране за животиње која им је већ испоручена, ако је то неопходно 

(члан 34. став 3);  

 14) одмах не покрене поступак за повлачење хране за животиње 

из промета на мало и дистрибуције хране за животиње на основу информације о 

повреди прописаних услова за безбедност хране за животиње (члан 34. став 4);  

 15) не пружи информације које се односе на следљивост хране за 

животиње и не сарађује у активностима које предузимају субјекти у производњи 

и промету, као и Министарство (члан 34. став 5);  

 16) основано сумња или утврди да храна за животиње коју је 

ставио у промет може бити штетна за здравље животиња, а о томе као и о 

предузетим мерама не обавести Министарство (члан 34. став 6);  

 17) спречава било које лице да сарађује са Министарством (члан 

34. став 7);  

 18) у пословању храном и храном за животиње при стављању у 

промет генетски модификоване хране и генетски модификоване хране за 

животиње укључујући и количине у расутом стању не достави субјекту који 

прима ту храну и храну за животиње податке из члана 63. став 1. овог закона;  

 19) не поступи у складу са чланом 63. став 2. 63. СТАВ 1. овог 

закона;  
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 20) храна која носи ознаку традиционалног назива, имена порекла, 

географског порекла и назив „производ старог заната” КАО И ДРУГЕ 

НАЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ КВАЛИТЕТА поред општих захтева за декларисање и 

означавање не садржи и додатне податке из члана 64. овог закона (члан 65. став 

1);  

 21) приликом узимања узорака хране или хране за животиње не 

стави бесплатно на располагање потребне количине узорака ради 

лабораторијског испитивања, надлежном инспектору (члан 70. став 3) (ЧЛАН 

70. СТАВ 1).  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ЧЛАН 37. 

 ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ СЕ БАВЕ 

ПРОИЗВОДЊОМ И ПРОМЕТОМ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ ДУЖНИ 

СУ ДА СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ УСКЛАДЕ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА 

НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА 

СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

ЧЛАН 38.  

 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ ОСНОВАНА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 41/09) НАСТАВЉА РАД У СКЛАДУ СА 

ДЕЛОКРУГОМ УТВРЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 ЛАБОРАТОРИЈЕ КОЈИМА ЈЕ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О 

БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 41/09)  ПУТЕМ 

КОНКУРСА УСТУПЉЕНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

НАСТАВЉАЈУ ДА ОБАВЉАЈУ ТЕ ПОСЛОВЕ ДО ИСТЕКА ПЕРИОДА НА 

КОЈИ СУ ИМ ПОСЛОВИ УСТУПЉЕНИ. 

 

ЧЛАН 39. 

 ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРЕСТАЈУ ДА 

ВАЖЕ: 

 1) ОДРЕДБА ЧЛАНА 29. ЗАКОНА О ВЕТЕРИНАРСТВУ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 91/05, 30/10 И 93/12); 

 2) ОДРЕДБА ЧЛАНА 8. ЗАКОНА О ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 30/10). 

  

ЧЛАН 40. 

 У ЦЕЛОМ ТЕКСТУ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 

(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 41/09) РЕЧИ: „МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ” ЗАМЕЊУЈУ СЕ 

РЕЧИМА: „МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ”. 

 

ЧЛАН 41.  

 ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 

 

 Предмет обрадила: 

 

 У поступку припреме закона о изменама и допунама закона којим 

се уређује безбедност хране, Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама 

Закона о безбедности хране. Јавна расправа спроведена је након сачињавања 

Нацрта закона од стране радне групе у чији су рад били укључени представници 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Министарства 

здравља. 

 Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

безбедности хране одржана је на основу закључка Одбора за привреду и 

финансије 05 Број: 011-11040/2015 од 14. октобра 2015. године, у складу са 

Програмом јавне расправе, у периоду од 15. октобра до 3. новембра 2015. 

године.  

 Јавна расправа почела је 15. октобра 2015. године истицањем 

Нацрта закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране на интернет 

страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и порталу е-

управе. У периоду спровођења јавне расправе сва заинтересована лица могла су 

да доставе своје писане коментаре, сугестије и примедбе поштом, односно 

електронском поштом. 

 У периоду спровођења јавне расправе Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Привредном комором 

Србије – Удружење за пољопривреду, прехрамбену индустрију и водопривреду 

одржало је јавни скуп на коме је представљен Нацрт закона о изменама и 

допунама Закона о безбедности хране свим заинтересованим учесницима и на 

коме је тим субјектима омогућено да изнесу своје коментаре на Нацрт закона о 

изменама и допунама Закона о безбедности хране. 

 Расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

безбедности хране водила се у Београду, Привредна комора Србије, 2. новембра 

2015. године.   

 На одржаној јавној расправи изнета су позитивна мишљења о 

решењима садржаним у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

безбедности хране, као и многобројни коментари и сугестије. 

 Радна група која је сачинила Нацрт закона о изменама и допунама 

Закона о безбедности хране размотрила је све пристигле коментаре и сугестије и 

прихватила и у текст Нацрта закона уградила одређен број тих сугестија, чиме је 

значајно унапређен текст Нацрта закона о јаким алкохолним пићима. 

 У вези с тим, прихваћене су сугестије које се односе на 

прецизирање значења појединих израза који у употребљени у наведеном нацрту 

закона. Такође, прихваћене су и сугестије у вези са члановима наведеног нацрта 

који се тичу одговорности субјеката у пословању храном и храном за животиње 

и испуњавањем међународних обавеза. 

 Одређене сугестије нису прихваћене из разлога што: 

1)  предложена решења нису у складу са прописима Европске 

уније са којима се Нацрт закона и усклађује (као што су дефиниција хране, 

промета хране и хране за животиње, опасности, погодности хране за исхрану 
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људи и предлог да се Канцеларије за храну и ветерину (FVO) дефинише као 

међународна организација, а која то није већ тело ЕУ које спроводи ревизије, 

инспекције и сродне активности да би се осигурало да се законодавство ЕУ о 

безбедности хране, здравља животиња, добробити животиња, здравља биља и у 

области медицинских уређаја правилно примењују и спроводе, да интерне 

лабораторије субјеката у пословању храном не треба да раде валидацију својих 

испитивања); 

2) одређени прописи Европске уније не могу, у овој фази 

преговора, пренети у национално законодавство (предлог да се Уредба бр. 

669/2009/ЕЦ пренесе у национално законодавство, јер се односи на појачане 

контроле хране биљног порекла пореклом из трећих земаља); 

3) би њихово прихватање онемогућило доношење посебних 

прописа у складу са законом којим се уређује безбедност хране (предлог да се 

не брише дефиниција мониторинга), из разлога што би њихово прихватање 

довело до понављања одређених одредби у Нацрту закона (предлог да се у 

члану 11. Нацрта дода реч: „акредитованим”, која је као захтев у вези са 

избором лабораторија садржана у истом члану ст. 2. и 4. тачка 3); 

4) не постоји правна празнина, обзиром да се одређени аспекти 

покривени прописима који су у вези са законом којим се уређује безбедност 

хране (предлог да се Нацрт закона допуни изменом члана 21. у вези са условима 

за раскид уговора, на који се примењује закон којим се уређују облигациони 

односи; предлог да се наведени нацрт допуни и правним основима за доношење 

прописа о остацима пестицида и ветеринарских лекова, а правни основи постоје 

у законима којима се уређују средства за заштиту биља и област ветеринарства); 

5) би дошло до нарушавања одрживог система референтних и 

службених лабораторија (предлог да се у члану 6. Нацрта закона бришу области 

које покривају већ основане лабораторије у оквиру Дирекције за националне 

референтне лабораторије); 

6) би то довело у неравноправан положаја ветеринарске, 

санитарне, фитосанитарне и пољопривредне инспекторе у односу на права и 

дужности других инспекција (предлог да се наведеним нацртом закона пропише 

издавање лиценци за ветеринарске, санитарне, фитосанитарне и пољопривредне 

инспекторе); 

7) би се створила правна празнина у спровођењу одређених 

одредби Нацрта закона (предлог да се из члана 12. Закона о безбедности хране 

из става 1. тач. 2, 3. и 4. из одговарајућих подтачки брише или ветеринарска или 

пољопривредна инспекција; предлог да се из члана 15. Нацрта закона, а који се 

односи на члан 55. став 2. Закона о безбедности хране брише тачка 5), јер 

одредбе овог члана нису суштински измењене, већ су њиме поред министра 

надлежног за послове пољопривреде дата овлашћења и министру надлежном за 

послове здравља за доношење прописа у области квалитета хране, док је тачка 

5) већ постојала у закону); 

8) је унутрашња контрола коју субјекти у пословању храном и 

храном за животиње обавеза ради обезбеђења следљивоти хране и хране за 

животиње (предлог да се у члану 30. Нацрта закона додају речи: „ако се 

унутрашња контрола спроводи у организација”); 

9) би то представљало понављање одређених одреби које су 

уређене другим прописима који су у вези са прописима о безбедности хране 

(предлог да се из члана 4. постојећег Закона о безбедности хране у тачки 14) 
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додају и објекти домаће радиности, а који у складу са законом којим се уређује 

област туризма већ спадају у угоститељске услуге); 

10) су већ садржане у Нацрту закона (предлог да се пропишу 

начин и методе спровођења службене контроле, систем одобравања, начин 

сарадње са царинским органом и надлежним органима земаља увозница, као и 

предлог да се пропише начин узимања узорака, број узорака који мора да се 

базира на анализи ризика, узимајући у обзир резултате поступака самоконтроле 

које спроводи субјект у пословању храном, који су садржани у члану 11. став 7. 

Нацрта закона; предлог да се измени члан 26. став 3. Закона о безбедности 

хране, што је већ садржано у члану 10. став 2. Нацрта закона; предлог да се 

пропише да се резултати анализа службених узорака узетих у државама 

чланицама ЕУ и осталих земаља са којима Република Србија има потписан 

међудржавни уговор о признавању анализа и резултати анализа службених 

узорака узетих у Србији  сматрају једнако вредним, садржан у чл. 14, 36. и 37. 

Закона о безбедности хране и члану 10. став 2. Нацрта закона); 

11) је значење одређених појмова (промет на велико, промет на 

мало) уређен у складу са прописима који уређују област трговине; 

Нека питања су разрешена и на самој јавној расправи, као што је 

случај шта се појам „трећег лица” односи (члан 28. Нацрта закона).  

 Имајући у виду да је део сугестија које су предложене током јавне 

расправе уграђене у текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 

безбедности хране, са циљем његовог побољшања, као и заинтересованост 

субјеката који су узели учешће у јавној расправи, сматрамо да је јавна расправа 

успешно спроведена. 
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