
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 

безбедности хране садржан је у члану 97. став 1. тач. 5, 6. и 9. којима је утврђено да 

Република Србија уређује и обезбеђује систем контроле промета роба и услуга преко 

границе, систем обављања појединих привредних и других делатности, систем заштите и 

унапређења животне средине и заштиту и унапређивање биљног и животињског света. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

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

нови концепт којим су обухваћени сви делови и аспекти ланца хране, укључујући и 

производњу хране за животиње, закључно са продајом, односно снабдевањем потрошача 

храном, чиме је систем безбедности хране у Републици Србији постао свеобухватан и 

интегрисан. Такође, Законом су створени услови за стратешко управљање у области 

безбедности хране и хране за животиње и бољу организацију система службених 

контрола, преко координације надлежних инспекција. 

Законoм су у национално законодавство пренети одговарајући прописи 

Европске Уније, и то: Уредба (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 178/2002 од 28. 

јануара 2002. године  о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању 

Европске агенције за безбедност хране и утврђивању поступака у областима безбедности 

хране и Уредба (ЕЗ) Европског парламента и Савета број 882/2004 од 29. априла 2004. 

године о службеним контролама које се спроводе ради провере поштовања прописа о 

храни и храни за животиње и прописа о здрављу и добробити животиња. 

Иако је новим законским решењем систем безбедности хране и хране за 

животиње постао препознатљивији у европским и светским оквирима, између осталог 

увођењем и применом принципа следљивости и основне правне одговорности субјеката у 

пословању храном и храном за животиње, као и делимичне примене анализе ризика, као 

основног принципа који се примењује у поступцима контроле безбедности хране, његовом 

применом утврђени су и одређени недостаци, којим се битно нарушава концепт 

свеобухватности и интегрисаности ланца хране, а усмереност на кључне проблеме и  

реаговање, у односу на појаву опасности у храни и храни за животиње, није у потпуности 

задовољена.  

Уочени недостаци се односе на: 

1) поделу надлежности, нарочито имајући у виду службену контролу у 

малопродаји хране, која законом није додељена нити Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине, а нити Министарству здравља; 

2) успостављање, организацију и функционисање референтних лабораторија 

тако да због, недостатка кадрова и опреме, основна улога Дирекције за националне 

референтне лабораторије, утврђена Законом о безбедности хране,  не може бити 

испуњена; 



3) правни основ за доношење подзаконских прописа за спровођење закона, 

од који неки нису били предвиђени, а одређени правни основи нису потпуни, као што је 

случај са следећим областима: 

- контаминенти, за које не постоји правни основ за утврђивање дозвољених 

нивоа и метода узорковања и испитивања ради утврђивања њиховог присуства, 

- службене контроле, јер недостају овлашћења за доношење прописа који ће 

омогућити преузимање Уредбе 882/2004, као што су систем одобравања и  сертификације, 

начин сарадње са другим органима у земљи и надлежним органима земаља чланица 

европске уније и трећих земаља, начин узимања узорака, критеријуме за одређивање 

рокова за спровођење службене контроле, као и извештавање о спроведеним службеним 

контролама, 

- храна која је у надлежности Министарства здравља, као што је вода за 

пиће за јавно водоснабдевање и природне минералне, изворске и стоне воде у оригиналној 

амбалажи, чији постојећи правни основи нису довољни за утврђивање свих релевантних 

захтева за њихову безбедност и квалитет, 

- облик и садржај обрасца, начин и поступак издавања међународне потврде 

(сертификата) о безбедности хране која се извози, за кога не постоји правни основ, осим за 

храну животињског и мешовитог порекла, утврђен у пропису којим се уређује област 

ветеринарства, 

- одступања од примене хигијенских правила, као и примена принципа 

флексибилности у успостављању система самоконтроле (анализа критичних контролних 

тачака - HАCCP), јер нису у потпуности дефинисани сви услови за њихово спровођење 

код малих произвођача, произвођача традиционалних производа или производа старих 

заната, 

- преузимање одређених међународних обавеза, као што је сарадња са 

Комисијом Codex Alimentarius. 

Поред наведеног, неопходно је решити и одређена питања у вези са 

узроковањем и испитивањем хране, а нарочито надокнаду трошкова у вези са њиховим 

спровођењем. Садашњим законским решењем није јасно предвиђено када такву врсту 

трошка сноси субјекат у пословању храном и храном за животиње. Наиме, одредбама 

члана 70. став 5. предвиђено је да ти трошкови падају на терет буџета, осим у случају 

неусаглашености, односно када се утврди да храна, односно храна за животиње не 

одговара прописаним својствима. Супротно томе, одредбама члана 71. став 1. предвиђено 

је да је то трошак странке, осим у случају када је то законом другачије прописано. 

У складу са ЕУ прописима, при увозу субјект у пословању  храном или 

храном за животиње, који је одговоран за пошиљку, или његов представник, дужан је да 

подмири трошкове које су надлежни органи имали због предузимања радњи у случају да 

постоји сумња о неусаглашености, уништавања, обраде или прераде, како би се храна или 

храна за животиње прилагодила захтевима права Заједнице или захтевима неке треће 

земље у коју се пошиљка враћа, укључујући према потреби и деконтаминацију и прераду 

на било који други прикладан начин, како се храна не би користила за исхрану људи или 

животиња. 

Државе чланице обезбеђују додатна финансијска средства за особље и 

остала средства потребна за службене контроле, на било који начин који оне сматрају 

примереним, укључујући и путем општег опорезивања или увођењем такси или накнада. 

Државе чланице Европске уније могу наплаћивати таксе или накнаде за покриће трошкова 



службених контрола, при чему су прописани минимални износи трошкова спровођења 

службених контрола када је у питању храна животињског порекла и животиње које служе 

за производњу хране. 

Такође, надлежна тела држава чланица имају право надокнаде трошкова за 

спровођење додатних службених контрола у које, у складу са чланом 29. Уредбе 882/2004 

спадају узимање узорака и њихово испитивање, као и остале контроле, које су потребне да 

би се проверио обим неусаглашености или проверило да ли су предузете наређене мере 

или да би се открило и/или потврдило непоштовање прописа о храни.  

Неопходно је из Закона о безбедности хране изузети генетички 

модификовану храну и храну за животиње, имајући у виду да је ова област уређена 

Законом о генетички модификованим организмима („Службени гласник РСˮ, бр. 41/09).  

Недостаци система безбедности хране у Републици Србији уочени су и у 

одговарајућим радним документима ЕУ (2009-2014) о напретку Републике Србије у 

процесу европских интеграција, односно у Годишњим извештајима о напретку. 

Примера ради, у Извештајима о напретку Републике Србије, Европска 

комисија је констатовала следеће: 

1) „Одређени напредак бележи се у области безбедности хране. Нови Закон 

о безбедности хране усвојен је у мају 2009. године. Он разјашњава надлежности и сарадњу 

међу министарствима надлежним за безбедност ланца исхране. реорганизована је 

ветеринарска инспекција – раније пребачена у новоосновани Генерални Инспекторат. 

Уведена је нова расподела надлежности за инспекције, којом се побољшава оквир за 

активности контроле. Србија је још увек у почетној фази у погледу побољшања објеката у 

прехрамбеној индустрији и објеката за нешкодљиво уклањање отпадака животињског 

порекла. Ниједно постројење није добило дозволу за извоз млека или производа од млека 

у ЕУ. Објављена је законска регулатива за спровођење прописа о квалитету сировог 

млека. Постоји још увек известан број мањкавости у ланцу безбедности хране. Неопходна 

су даља побољшања у спровођењу принципа анализе ризика критичних контролних 

тачака (систем HACCP).” (Извештај о напретку Србије за 2009. годину {КОМ(2009) 533} - 

Serbia 2009 Progress Report {COM(2000) 533}); 

2) „У области безбедности хране остварен је мали напредак. Усвојени су 

подзаконски прописи неопходни за омогућавање извоза у Европску унију. Међутим, 

неопходно је унапредити спровођење закона о безбедности хране. Неопходно је донети и 

применити значајне подзаконске прописе. Још увек се не примењује начело анализе 

ризика и неопходно је успоставити одговарајући систем базе података у ту сврху. 

Неопходно је да инспектори и друге званичне службе контроле боље спроводе планове 

анализе опасности и критичних контролних тачака. Неопходно је додатно унапредити 

прегледе и контролу на спољним границама. Министарство мора да унапреди капацитете 

како би преузело своје нове надлежности у вези са безбедношћу хране. Забележен је мали 

напредак када се ради о јачању надлежних служби за пољопривредне производе. Усвојено 

је упутство о хигијенским захтевима и службеним контролама производа и институцијама 

које имају дозволу за извоз млека и млечних производа и извоз рибе и рибљих производа у 

ЕУ након препорука Канцеларије за храну и ветерину. Међутим, још увек није усвојен 

национални програм за унапређење тих институција.” (Извештај о напретку Србије за 

2010. годину {КОМ (2010) 660}, 9. новембар 2010. године - Serbia 2010 Progress Report” 

{COM(2010) 660}, 9 November 2010); 



3) „Мали напредак је постигнут у погледу општих принципа безбедности 

хране. Закон о безбедности хране већ укључује већину начела које захтевају правне 

тековине ЕУ. Неке од карактеристика уведених Законом о безбедности хране почеле су да 

се примењују, као што су начело анализе ризика и спровођење анализе опасности и 

критичних контролних тачака (HACCP). Обе морају бити побољшане и одговарајући ИТ 

системи треба да буду надограђени. Побољшани су основна знања и опрема органа 

надлежних за званичне контроле и креирање политике, али је даље јачање неопходно. 

Започет је процес усклађивања етикетирања намирница са правним тековинама ЕУ. 

Међутим, спровођење закона треба да буде побољшано. Дирекција за националне 

референтне лабораторије има озбиљан мањак особља и зато није у стању да обавља 

дужности које су јој додељене Законом о безбедности хране. Припреме у области опште 

безбедности хране су умерено напредовале.” (Извештај о напретку Србије за 2012. годину 

{КОМ (2012) 600}, 10. октобар 2012. године - Serbia 2012 Progress Report {COM(2012) 

600}, 10 October 2012); 

4) „У области општих начела безбедности хране, афлатоксинска криза 

нагласила је недостатке система безбедности хране и хране за животиње у Србији, 

посебно недостатак добро установљене националне референтне лабораторије. Да би се 

решио овај проблем основана је радна група за припрему неопходних законских прописа. 

Дирекција за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде има 

озбиљан мањак службеника и не може да врши своје дужности. Већина лабораторијског 

особља је административно особље. Што се тиче правила за безбедност хране и посебних 

правила за храну за животиње, јуна месеца усвојен је правилник о систему брзог 

узбуњивања за храну и храну за животиње.” (Извештај о напретку Србије за 2013. годину 

{КОМ (2013) 700}, 16. октобар 2013. године - Serbia 2013 Progress Report” {СОМ (2013) 

700}, 16 October 2013); 

5) „У области опште безбедности хране, и поред незнатног повећања 

научног кадра, националне референтне лабораторије и даље немају довољно кадрова и не 

могу да обављају своје задатке. Србија још увек нема оперативну лабораторију за 

испитивање квалитета млека као ни поуздани систем за контролу квалитета сировог 

млека.” (Република Србија 2014 Извештај о напретку {КОМ (2014) 700}, 8. октобар 2014. 

године - Serbia 2013 Progress Report” {СОМ (2014) 700}, 8 October 2014). 

Из свега напред изнетог, намећу се три основна разлога за измене и допуне 

Закона о безбедности хране, а то су: 

1) јаснија подела подела надлежности и одговорности органа задужених за 

спровођење службених контрола, односно „покривеностˮ ланца хране, укључивањем и 

контроле све хране у фазе малопродаје; 

2) доношење свих подзаконских прописа за спровођење закона,  

прописивањем овлашћења за доношење подзаконских аката која нису постојала и 

прецизније дефинисање обима већ утврђених правних основа; 

3) стварање услова за успостављање и функционисање мреже овлашћених и 

националних референтних лабораторија, које су у стању да пруже подршку 

пољопривредној производњи и државним органима задуженим за спровођење службене 

контроле.  

Прва два разлога, претходно су детаљно објашњена. 

Када су у питању националне референтне лабораторије оне, као независне 

државне институције, пре свега морају представљати мрежу лабораторија које су 



финансијски и функционално независне од било каквог негативног утицаја, кадровски и 

технички опремљене најсавременијом опремом и способне да обезбеде сваку врсту 

стручне експертизе, процену ризика и лабораторијско испитивање по захтеву државних 

органа. 

Из тих разлога су у свим земљама ЕУ оне осниване као независна правна 

лица где је држава главни клијент и наручилац испитивања и где се њихово финансирање 

на првом месту обезбеђује средствима из буџета. Основни приходи ових установа се на 

првом месту остварују пружањем услуга лабораторијских испитивања која се раде по 

захтеву државних органа и служби, од унапред уговорених и опредељених средстава из 

државног буџета за одржавање спремности лабораторија, научно истраживачке 

делатности, учешћа у међународним и домаћим развојно истраживачким и научним 

пројектима.  

Да би лабораторије испуниле захтеве који се пред њих постављају морају 

бити опремљене адекватном опремом, морају имати уведен и одржаван систем квалитета 

свог рада, морају имати одговарајуће стручне и квалификоване кадрове и морају бити 

независне у свом раду. Лабораторије морају бити одговорне и тако организоване да се 

расположиви ресурси правилно и оптимално користе. Лабораторије морају бити 

максимално ангажоване, како у области рутинске дијагностике и испитивања, тако и у 

области научно истраживачког рада и пружања подршке свим заинтересованим странама: 

инспекцијским службама, индустрији и произвођачима у решавању најсложенијих 

проблема и захтева које савремена производња поставља пред произвођаче и државу. На 

тај начин лабораторије обезбеђују задовољење потреба корисника услугу и истовремено 

обезбеђују финансијску одрживост.   

Лабораторије морају бити акредитоване, међународно препознате као 

компетентне и стручно оспособљене да могу да прате трендове модерне лабораторијске 

дијагностике и аналитике и обезбеђују стручне и научне експертизе. За њихова рад мора 

да постоји законски основ и јасно утврђене надлежности и обавезе.  

Због свих ових чињеница Министарство жели да обезбеди континуитет и 

максималну искоришћености постојећих ресурса и уједно унапреди њихов рад тако што 

ће постојеће лабораторије заједно са капацитетима који се изграђују у комплексу „Земун 

Горњи град“, бити интегрисани у јединствену мрежу опремљених и добро организованих 

сервиса, без дуплирање и преклапања постојећих ресурса. Овим се обезбеђује 

двостепеност у систему лабораторија преко референтних лабораторија које представљају 

„центре изврсностиˮ и које спроводе супервизију рада осталих овлашћених лабораторија.   

Формирање националних референтних лабораторија у комплексу Земун 

Горњи град (Батајница), Батајнички друм бб, конципиран је и финансиран у оквиру 

финансијске помоћи Европске уније у сектору пољопривреде а такође и једним делом из 

националног буџета.  

Концепт је осмишљен и формализован усвајањем Закључка Владе 05 број 

337-7049/2004 од 1.11.2004 године, о прихватању Информације о донације Европске уније 

у сектору пољопривреде. Овим закључком  је формализована финансијска помоћ, 

дефинисане су лабораторије које ће бити основане у комплексу „Земун Горњи град“ као 

део Националне референтне лабораторије за безбедност хране а финансијска средства 

јасно опредељена за посебну намену у сектору пољопривреде.  

Истовремено је овим документом постављена јасна веза између 

ветеринарског јавног здравља и Министарства здравља, односно успостављен је 



јединствен систем који јасно разграничава надлежности и упућује на везу која мора да 

постоји када је у питању безбедност хране између два министарства.  

Закључком Владе 05 број 337-7049/2004 о прихватању Информације о 

донацији Европске уније у сектору пољопривреде и успостављању система националне 

мреже референтних и регионалних лабораторија као интегралног дела контроле ланца 

исхране, односно производње хране, предвиђено је успостављање мреже референтних и 

регионалних лабораторија. Полазна основа за ову мрежу су постојеће лабораторије 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Министарства здравља. 

У међувремену је, у овом комплексу, предвиђено да буде опремљена и 

пуштена у рад и лабораторија за испитивање квалитета сировог млека.   

Поред помоћи Европске уније која је опредељена за опремање Националне 

референтне лабораторије, у оквиру националног буџета опредељена су средства и 

извршена набавка лабораторијске опреме за опремање лабораторије за испитивање 

квалитета млека. Сврха ове лабораторије је да се обезбеди систем независне контроле 

млека на основу које се вреднује сирово млеко и формира цена сходно оствареном 

квалитету. Транспарентан, независтан и компетентан рад лабораторија формира потпуно 

објективну и непристрасну слику о квалитету произведеног млека. Веродостојно утврђени 

квалитет произведеног и испорученог млека је основни предуслов за формирање реалне 

цене. Овако формирана цена сировог млека је прихватљива за све субјекте, а посебно за 

произвођаче и прерађиваче млека. 

Резултате које лабораторије које испитују квалитет млека издају користе се 

и за потребе унапређења генетског потенција и праћења производних особина стоке. 

Резултати тих испитивања спадају у најважније предуслове за унапређење одгајивачко-

селекцијског рада и генетског унапређења сточарства једне земље. 

До уласка у ЕУ, Србија ће морати у потпуности да усагласи законску 

регулативу по питању увођења високих стандарда контроле квалитета у сектору 

прехрамбене индустрије, а у оквиру ње, производњу и прераду млека. Захтеви за 

производњом здравствено безбедне хране, где припада и сирово млеко, предвиђају управо 

успостављање система независне контроле квалитета млека. Позитивна искуства многих 

земаља су показала апсолутну оправданост и неопходност постојања оваквих 

лабораторија и потребу да ову улогу преузме управо држава.  

С обзиром да је извршена набавка већег дела лабораторијске опреме за 

опремање лабораторије за безбедност хране и испитивање квалитета млека, да су изведени 

радови на адаптацији лабораторија у комплексу у коме се успостављају лабораторије, и 

како би се осигурао континуитет инвестиција ЕУ у овом сектору, потребно је обезбедити 

правни основ и финансијску одрживост за рад будуће Националне референтне 

лабораторије за безбедност хране и испитивање квалитета млека. Један од предуслова за 

почетак рада ове лабораторије јесте и законско решење које ће јасно разграничити послове 

државне управе од послова које обављају лабораторије, створити правни предуслови за 

оснивање и рад лабораторије према највишим стандардима и захтевима, како домаћег 

законодавства, тако и најбољих пракси и стандарда ЕУ. 

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране се не 

утиче на степен усклађености Закона о безбедности хране („Службени гласник РСˮ, бр. 

41/09) са одговарајућим прописима Европске Уније, нити се њиме преузима било који део 

права Европске уније, јер се истим врше измене које се односе на организациону 

структуру и ближе дефинисање послова појединих субјеката у систему безбедности хране. 



 

 

III.  ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 

И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

Чланом 1. Нацрта закона врши се измена члана 4. Закона о безбедности 

хране, којим је уређено значење појединих израза. Измена се односи на увођење нових 

израза, као што је појам међународно прихваћених стандарда, смерница водича и 

препорука, односно појам упутстава или водича, односно на брисање појединих израза 

(мониторинг, ревизија и др), а све из разлога усаглашавања текста са променама у 

изразима у прописима који уређују област безбедности хране до којих је дошло у периоду  

примене закона (од 2009. године), као и прецизнијег дефинисања појединих појмова. 

Чланом 2. Нацрта закона врши се измена члана 5. Закона о безбедности 

хране, којим је уређена подела хране. Ова измена врши се из разлога што је из Закона о 

безбедности хране изузети генетички модификовану храну и храну за животиње, имајући 

у виду да је ова област уређена Законом о генетички модификованим организмима 

(„Службени гласник РСˮ, број 41/09).  

Чланом 3. Нацрта закона прописана је измена члана 12. Закона о 

безбедности хране, којим је уређена подела надлежности између органа који обављају 

послове државне управе у области безбедности хране. Наиме, приликом доношења Закона 

о безбедности хране област контроле била је испуштена малопродаја (промет на мало). 

Нацртом закона прописано је да је контрола те фазе  промета све хране у надлежности 

санитарне инспекције, са изузетком хране животињског порекла у објектима који су 

регистровани, односно одобрени од стране министарства надлежног за послове 

пољоприведе, као и промета на мало свежег меса, млека, јаја, меда, рибе и дивљачи у 

специјализованим објектима (за чију је контролу надлежна ветеринарска инспекција), 

односно вина и алкохолних пића (за које је надлежна пољопривредна инспекција. Ради 

прецизније поделе надлежности у области квалитета хране и хране за животиње, 

прописано је да службену контролу обавља надлежни орган који обавља службену 

контролу безбедности хране, односно хране за животиње. 

Чланом 4. Нацрта закона врши се измена члана 14. Закона о безбедности 

хране, којим су уређене међународне обавезе у области безбедности хране. Постојеће 

одредбе допуњене су одредбама које се односе на стандарде, смернице и препоруке Codex 

Alimentarius, као и прописивањем овлашћења на основу кога Влада прописује начин 

успостављања и организације система у области безбедности и квалитета хране, пружања 

информација и обавештења о стандардима, смерницама и препорукама, а у складу са 

Codex Alimentarius. 

Чланом 5. Нацрта закона врши се измена члана 18. Закона о безбедности 

хране, којим је уређено оснивање Дирекције за националне референтне лабораторије. 

Измена се односи на измену стандарда у складу са којим та дирекција мора да буде 

акредитована. 

Чл. 6, 7. и 8. Нацрта закона  врше се измене чланова 19. и 20. Закона о 

безбедности хране, тако што се  стварају услови за успостављање и функционисање мреже 

овлашћених и националних референтних лабораторија, које су у стању да пруже подршку 

пољопривредној производњи и државним органима задуженим за спровођење службене 

контроле. 



Лабораторије морају бити акредитоване, међународно препознате као 

компетентне и стручно оспособљене да могу да прате трендове модерне лабораторијске 

дијагностике и аналитике и обезбеђују стручне и научне експертизе. За њихова рад мора 

да постоји законски основ и јасно утврђене надлежности и обавезе.  У том смислу чланом 

6. Нацрта закона прописују се послови Дирекције за националне референтне лабораторије, 

чланом 7. Нацрта закона прописује се да одређени послови Дирекције за националне 

референтне лабораторије могу да се уступе лабораторијама изабраним путем конкурса, 

које су акредитоване у складу са одговарајућим стандардом (референтне лабораторије), 

садржина конкурса, закључивање уговора са изабраном лабораторијом, садржина уговора, 

као и објављивање списка референтних лабораторија у службеном гласилу. На овај начин 

обезбеђује се успостављање јасних правила приликом избора референтних лабораторија, 

као и транспарентан начин избора тих лабораторија. Чланом  8. прописује се да 

лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране за животиње у поступку 

службене контроле могу да се уступе лабораторијама изабраним путем конкурса 

(службеним лабораторијама, које раде лабораторијска испитивања/анализе узорака који су 

узети у току службене контроле).  

Чланом 9. Нацрта закона врши се измена члана 21. Закона о безбедности 

хране, којим је уређена садржина уговора о обављању уступљених послова, тако што се 

изузимају одредбе које се односе на програм мониторинга, имајући у виду да програм 

мониторинга представља само једну од техника службене контроле. 

Чланом 10.  Нацрта закона врши се измена члана 26. Закона о безбедности 

хране из разлога што је неопходно прописати овлашћење министра надлежног за послове 

пољопривреде, односно министра надлежног за послове здравља да донесу подзаконске 

прописе којима ће се ближе уредити услови за утврђивање безбедности хране. 

Чланом 11. Нацрта закона врши се измена члана 45. Закона о безбедности 

хране, из разлога што је неопходно прецизирати овлашћења за доношење подзаконских 

прописа који се односе на услове хигијене хране у пословању храном, односно услове које 

су субјекти у пословању храном дужни да обезбеде у свим фазама производње, прераде и 

промета хране који су под њиховом контролом. 

Чл. 12. и 13. Нацрта закона измењен је члан 46. и 49. Закона о безбедности 

хране. На овај начин омогућено је се да прописани услови у вези са хигијеном хране не 

односе на мале произвођаче као субјекте у пословању храном, односно субјекте у 

пословању храном  у случају традиционалних производа и примене традиционалних 

метода у одређеним фазама производње и промета, као и код субјеката са посебним 

географским ограничењима. На овај начин тим субјектима у пословању храном олакшава 

се пословања и смањују трошкови изградње и опремања објеката и планирање 

самоконтрола, како би сачували специфичности своје производње. За њих су предвиђена 

одступања од општих и посебних хигијенских правила на основу процене ризика, али на  

начин да се не наруши циљ овог закона, односно да се са малим одступањима постигне 

исти ефекат и обезбеди заштита здравља људи и интерес потрошача. 

 Чланом 14. Нацрта закона врши се измена члана 50. Закона о безбедности, 

којим су уређени услови хигијене хране за животиње које треба да обезбеде субјекти у 

пословању храном за животиње, а измена се, пре свега, односи на употребу производа 

који садрже непожељне супстанце и употребу адитива у производњи хране за животиње. 

Чланом 15. Нацрта закона врши се измена члана 55. Закона о безбедности 

хране, којим је уређен квалитет хране. Наведеном изменом омогућава се министру 



надлежном за послове здравља да, у складу са поделом надлежности, донесе прописе 

којима ће се ближе уредити услови у погледу квалитета хране. 

Чл. 16, 17, 18. и 19. Нацрта закона мењају се, односно бришу поједине 

одредбе Закона о безбедности хране које се односе на генетски модификовану храну, 

обзиром да је та област уређена посебним законом. 

Чланом 20. Нацрта закона врши се измена члана 61. Закона о безбедности 

хране, којим су у складу са претходно извршеним изменама Закона о безбедности хране, 

измењене, односно обрисане одредбе које се односе на стављање у промет генетски 

модификоване хране и генетски модификоване хране за животиње, имајући у виду да је то 

већ уређено посебним законом. 

Чланом 21. Нацрта закона врши се измена члана 62. Закона о безбедности 

хране, тако да се прописује овлашћење министарства надлежног за послове здравља да 

води евиденције издатих дозвола за стављање у промет нове хране,  а чланом 22. врши се 

измена члана 63. Закона о безбедности хране, чиме се текст усклађује са претходним 

изменама који се односе на генетски модификовану храну и генетски модификовану храну 

за животиње. 

Чланом 22. Нацрта закона врши се измена члана 65. Закона о безбедности 

хране, којим се уређују додатни подаци у декларисању и означавању хране, на начин да се 

додатни захтеви у складу са предложеном изменом не односе само на храну која носи 

ознаку традиционалног назива, имена порекла, географског порекла и производа старих 

заната, већ и на друге националне шеме квалитета. 

Чл. 25. и 26. Нацрта закона врше се измене одредаба члана 69. Закона о 

безбедности хране, који се односе на планове службених контрола. 

 Чланом 27. Нацрта закона врши се измена члана 7. Закона о безбедности хране на 

начин да се прописује да 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, 

као и да субјекти у пословању храном или храном за животиње чији су производи предмет 

узимања узорака и испитивања имају право на додатно стручно мишљење (суперанализа). 

Такође, прописан је начин поступања са узорцима. 

Чланом 28. Нацрта закона врши се измена назива члана и члана 71. Закона о 

безбедности хране, који се односи на таксе које плаћају субјекти у пословању храном и 

храном за животиње, на начин да је прописано да 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 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. На овај начин изменама Закона решава се проблем накнаде 

трошкова за обављене службене контроле, узорковање и лабораторијска испитивања, које 

досадашњим законским решењем није јасно утврђено, обзиром да је одредбама члана 70. 

став 5. предвиђено да ти трошкови падају на терет буџета, осим у случају када се утврди 

да храна, односно храна за животиње не одговара прописаним својствима, док је 



одредбама члана 71. став 1. предвиђено да је то трошак странке, осим у случају када је то 

законом другачије прописано. 

Из тих разлога је било неопходно елиминисати наведене нејасноће и 

прописати овлашћење за доношење акта о висини трошкова за обављене службене 

контроле, узорковање и лабораторијска испитивања у складу са Правилником о 

методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник 

РС”, број 14/13, 25/13-исправка и 99/13). 

Чл. 29. и 30. Нацрта закона измењене су одредбе чл. 73.и 76. Закона о 

безбедности хране, којим су прописана права и дужности ветеринарског, фитосанитарног, 

пољопривредног и санитарног инспектора у вршењу послова инспекцијског надзора, као и 

мере које налаже пољопривредни инспектор, тако што су одредбе које се односе на надзор 

усклађене са именама у материјалном делу прописа. 

Чл. 32. до 36.  Нацрта закона измењене су одредбе Закона о безбедности 

хране које се односе на привредне преступе, као и прекршаје правних лица, предузетника 

и физичких лица. На овај начин казнене одредбе усклађене су са изменама у материјалном 

делу прописа. 

Чл. 37. до 41. прописане су прелазне и завршне одредбе. 


