ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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 сектори у ланцу хране, укључујући и производњу
хране за животиње, примарну производњу, прераду, складиштење, транспорт хране и
малопродају чиме је систем безбедности хране у Републици Србији постао свеобухватан и
интегрисан. Такође, Законом су створени правни основи за подзаконска акта којим су
јасно дефинисани услови за производњу хране и хране за животиње, на свеобухватан и
кохерентан начин, за стратешко управљање у области безбедности хране и хране за
животиње и бољу организацију система службених контрола, преко координације
надлежних инспекција.
Законом је предвиђено оснивање Савета за безбедност хране који је задужен
за давање научног мишљења и помоћ надлежним органима, даје основне процедуре за
управљање кризама и предузимање хитних мера, као и успостављање Система за брзо
обавештавање и узбуњивање за храну и храну за животиње (RASFF).
Закон осигурава високи ниво заштите здравља људи и заштите интереса
потрошача, обезбеђујући истовремено ефикасно функционисање трговине на унутрашњем
и међународном промету.
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 препознатљив и признат у европским и светским оквирима, између
осталог применом принципа следљивости за сву храну и правне одговорности субјеката у
пословању храном и храном за животиње, као и увођењем начела анализе ризика,
предострожности, заштите потрошача и транспарентности у обавештавању јавности о
ризику по здравље, током примене Закона, утврђени су и одређени недостаци, којим се
битно нарушава концепт свеобухватне контроле интегрисаног ланца хране у случају
појаве опасности у храни и храни за животиње.
Уочени недостаци се односе на:

1) поделу надлежности, нарочито имајући у виду службену контролу у
промету на мало (малопродаја, печењаре, ресторани), која законом није била у
надлежности ниједне од инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, ни Министарства 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, критеријуми за одређивање
рокова за спровођење службене контроле, као и извештавање о спроведеним службеним
контролама,
- храна која је у надлежности Министарства здравља, где су биле непотпуно
обухваћене области којима се прописују услови за храну за специфичне популационе
групе, додатке исхрани, квалитет соли, здравствену исправност безбедност материјала и
предмета који долазе у контакт са храном; адитиве, ароме, ензимске препарате,
нутритивне и здравствене изјаве које се наводе на декларацији хране, нову храну, вода за
пиће за јавно водоснабдевање и природне минералне, природне изворске и стоне воде у
оригиналној амбалажи,
- 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, искључења, прилагођавања или одступања захтева о хигијени хране за
објекте у којима се производе мале количине хране, у којима се примењују традиционалне
методе, послује храном са традиционалним карактеристикама и објекте који се налазе у
подручјима у којима постоје посебна географска ограничења,
- правни основ за формирање Националног Codex комитета ради
комуникације и преузимање обавеза из међународног Codex Alimentarius, као и стварање
мреже контаката за лакшу имплементацију стандарда за храну и припрему субјеката у
пословању храном за извоз на друга тржишта.
Поред наведеног, неопходно је решити и одређена питања у вези са
узроковањем и испитивањем хране, усклађивање са новим трендовима, а нарочито
надокнаду трошкова за извршене службене контроле. Садашњим законским решењем није
јасно предвиђено када такву врсту трошка сноси субјекат у пословању храном и храном за
животиње, када надлежни орган. 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
плати трошкове које су надлежни органи имали због предузимања радњи у случају да
постоји сумња о неусаглашености, ако се утврди да пошиљка мора бити уништена, или
подвргнута даљем процесу обраде или прераде, због постојања ризика по здравље људи
и/или животиња,
Државе чланице обезбеђују додатна финансијска средства за спровођење
службених контрола на било који начин који оне сматрају примереним, укључујући и
путем општег опорезивања или увођењем такси или накнада. Државе чланице Европске
уније могу да наплаћују 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, број 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:
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).
У Извештају за 2016. годину који прати Саопштење Комисије упућено
Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и
Комитету региона Саопштење о политици проширења ЕУ за 2016. Годину, констатовала
је следеће:
1) „Србија је умерено припремљена у области безбедности хране, а у
протеклој години није остварен напредак. У наредном периоду, Србија нарочито треба
да:развије свеобухватну стратегију за преношење, спровођење и примену правних
тековина ЕУ у области безбедности хране, ветеринарске и фитосанитарне политике;

преиспита капацитете дирекција за ветеринарске, фитосанитарне и националне
референтне лабораторије и усвоји акциони план за њихово јачање.”
2) „У вези са пласирањем хране, хране за животиње и животињских
нуспроизвода на тржиште, Србија још није усвојила програм за унапређење
пољопривредно-прехрамбених објеката. Спровођење прописа о управљању животињским
нуспроизводима треба да се знатно побољша, а национална стратегија за управљање
животињским нуспроизводима треба да се усвоји и спроводи. И даље треба да се усвоји
национални програм за мониторинг и контролу безбедности хране и хране за животиње.
Потребно је израдити јасније поступке за контролу увезених пошиљки засновану на
процени ризика.”.
Из свега напред изнетог, намећу се три основна разлога за измене и допуне
Закона о безбедности хране, а то су:
1) јаснија 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, и лабораторијско испитивање по захтеву државних органа.
Из тих разлога су у свим земљама ЕУ, ова врста лабораторија оснива се као
независно правно лице, где је држава главни корисник 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 послова 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 да имају уведен и одржив систем управљања
квалитетом, морају да имају одговарајуће стручне и едуковане кадрове и бити независне у
свом раду. Испитивања која се обављају у лабораторијама морају бити максимално
искоришћена, како у области рутинске и потврдне дијагностике и испитивања, тако и у
области научно истраживачког рада и пружања подршке свим заинтересованим странама
у решавању најсложенијих проблема и захтева које савремена производња поставља пред
произвођаче и државу.
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 мора да обезбеди континуитет и
максималну искоришћеност 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 јавног 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, шумарства и водопривреде и Министарства здравља.
У међувремену је, у овом комплексу, предвиђено да буде опремљена и
оперативна 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
сировог млека на основу које се категорише сирово млеко на основу укупног броја
бактерија и броја соматских ћелија и формира цена сходно оствареном квалитету.
Транспарентан, независтан и компетентан рад лабораторија даје гаранције од стране
државе о потпуно објективном стању степену квалитета произведеног сировог млека.
Веродостојно утврђени квалитет произведеног и испорученог сировог 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, чиме се
стимулише производња млека вишег квалитета и унапеђење целог система млекарства.
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 одгајивачкоселекцијског рада и генетског унапређења сточарства једне земље.
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 сировог 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, број
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 прихваћени стандарди, смернице, водичи и
препорукеˮ, односно појам ,,упутства или водичиˮ, односно на брисање појединих израза
(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 неопходно 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). Такође, додатно се прецизира појам
хране у смислу овог закона.
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 из области контроле била је испуштена малопродаја (промет на
мало). Нацртом закона прописано је да је контрола те фазе промета, све хране у
надлежности надлежне инспекције министарства здравља, 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. Такође је
прописано овлашћење за министра надлежног за послове пољопривреде да правилником
ближе пропише надлежну инспекцију која спроводи службену контролу у односу на врсту
хране, као и начин вршења службене контроле.
Чланом 4. Нацрта закона врши се измена члана 13. Закона о безбедности
хране на начин да се јасније уређују обавезе субјеката у пословању храном и храном за
животиње као и обавезе надлежних органа.
Чланом 5. 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 6. 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. 7, 8. и 9. Нацрта закона врши се измена члана 19, допуна текста Закона
о безбедности хране чланом 19а и измена члана 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
7. Нацрта закона прописују се послови Дирекције за националне референтне лабораторије,
чланом 8. 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 9. 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 10. 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 11. Нацрта закона врши се измена члана 22. Закона о безбедности
хране тако што се изузимају одредбе које се односе на програм мониторинга.

Чланом 12. Нацрта закона врши се измена члана 25. Закона о безбедности
хране и прописује да храна није безбедна уколико садржи средства за заштиту биља,
биоциде или контаминенте или њихове метаболите или производе разградње изнад
максимално дозвољених концентрација; средства за заштиту биља, односно биоциде чија
употреба није одобрена или дозвољена; 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; супстанце са
фармаколошким дејством или њихове метаболите код лечених животиња, а да није
испоштован прописани период каренце; микроорганизме, вирусе, паразите и њихове
развојне облике који представљају опасност за здравље људи; материје (физичке,
хемијске, радиоактивне) које саме или заједно са другим материјама прелазе максимално
дозвољене вредности и представљају опасност по здравље људи.
Чланом 13. 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 14. Нацрта закона врши се измена члана 45. Закона о безбедности
хране, из разлога што је неопходно прецизирати овлашћења за доношење подзаконског
прописа који се односи на начин и методе спровођења службене контроле, систем
одобравања и сертификације, начин прегледа и друга питања од значаја за спровођење
службене контроле.
Чланом 15. Нацрта закона брише се назив члана 46. и члан 46. Закона о
безбедности хране који се односио на одступања од прописаних услова у вези са
хигијеном хране. Одредбе које се односе на одступања од општих и посебних услова
хигијене хране на јединствен начин прописане су чланом 16. Нацрта закона, којим је
извршена измена члана 49. Закона о безбедности хране и у складу са чијим одредбама је
прописано овлашћење министра, односно министра надлежног за послове здравља да
правилником ближе пропише искључења, прилагођавања или одступања од захтева о
хигијене хране за производњу и промет хране животињског порекла односно за храну
биљног порекла.
Чланом 17. 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.
Такође, прописани су нови правни основни за доношење подзаконских аката у области
адитива и додата намењених за храну за животиње.
Чланом 18. 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.
Чланом 19. Нацрта закона мења се назив главе, а чланом 20. Нацрта закона
врши се измена члана 58. Закона о безбедности хране, који се односи на нову храну и
безбедност нове хране, а чланом 21. бришу се одредбе Закона о безбедности хране које су
се односиле на нову храну, генетски модификовану храну и генетски модификовану храну

за животиње, из разлога што предмет уређења овог закона не обухвата генетски
модификовану храну и генетски модификовану храну за животиње, а одредбе које се
односе на нову храну прецизно су уређене чланом 20. Нацрта закона.
Чланом 22. Нацрта закона врши се измена члана 61. Закона о безбедности
хране и прописује издавање дозволе за стављање у промет нове хране и вођење евиденције
о издатим дозволама.
Чланом 23. Нацрта закона брише се члан 62. Закона о безбедности хране,
обзиром да је обавеза вођења евиденције о издатим дозволама прописана чланом 22.
Нацрта закона, а чланом 24. 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 25. Нацрта закона врши се допуна члана 64. Закона о безбедности
хране, тако што се прописује да храна, поред ознаке традиционалног назива, имена
порекла, географског порекла, назива „производ старог заната” може да носи и назив
друге националне шеме квалитета, ако испуњава услове у складу са посебним прописима.
Чланом 26. 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. Такође, прописано је и овлашћење за
доношење уредбе којом се уређује означавање пољопривредних и прехрамбених
производа националном ознаком вишег квалитета.
Чланом 27. Нацрта закона врше се измене одредаба члана 69. Закона о
безбедности хране, који се односе на планове службених контрола.
Чланом 28. Нацрта закона врши се измена члана 70. 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 (суперанализу). Такође је прописано и овлашћење за
доношење подзаконских прописа којима се уређују методе узорковања и испитивања
хране и хране за животиње у поступку службене контроле.
Чланом 29. 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, односно да се такса не плаћа у случају када се службена контрола
врши код субјеката у пословању храном по захтеву трећег лица. Средства остварена од
такси уплаћују се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода буџета Републике
Србије.
Чл. 30. до 34. Нацрта закона измењене су одредбе чл. 73, 74, 78. и 79, а
избрисани чл. 75. и 76. Закона о безбедности хране, којим су прописана права и дужности
надлежних инспектора у вршењу послова службене контроле, као и мере које налажу
надлежни инспектори, тако што су одредбе које се односе на надзор усклађене са
изменама у материјалном делу прописа.

Чл. 35. до 39. 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. 40. до 43. прописане су прелазне и завршне одредбе.
IV. ПРОЦЕНА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

ФИНАНСИЈСКИХ

СРЕДСТАВА

ПОТРЕБНИХ

ЗА

За спровођење овог закона средства су обезбеђена Законом о буџету
Републике Србије за 2017. годину (,,Службени гласник РС”, брoj 99/16), односно Решењем
о употреби средстава текуће буџетске резерве („Службени гласник РС”, број 65/17) и
Решењем о изменама Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве („Службени
гласник РС”, број 67/17), и то:
1) у оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Глава 23.3. Управа за заштиту биља - Програм 0109 - Безбедност хране,
ветеринарска и фитосанитарна политика, Функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов, Програмска активност/пројекат 0005 - Фитосанитарна инспекција, Економска
класификација 424 - Специјализоване услуге, у износу од 247.236.000 динара, од чега за
спровођење овог закона средства у износу од 162.988.000 динара;
2) у оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Глава 23.2. Управа за ветерину - Програм 0109 - Безбедност хране, ветеринарска
и фитосанитарна политика, Функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту,
Програмска активност/пројекат 0002 - Безбедност хране животињског порекла и хране за
животиње, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, у износу од 200.000.000 динара. Наведена средства се
користе за испитивање резидуа и штетних материја у животињама, храни животињског
порекла и храни за животиње и спровођење Програма мониторинга безбедности хране
животињског порекла и хране за животиње.
3) у оквиру Раздела 23 - Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, Глава 23.0. Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Програм
0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде, Функција 420 - Пољопривреда,
шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 - Пољопривредна
инспекција, у укупном износу од 126.425.000 динара, и то: Економска класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 80.376.000 динара, 412 - Социјални
доприноси на терет послодавца, у износу од 14.387.000 динара, 422 - Трошкови путовања,
у износу од 4.150.000 динара, 424 - Специјализоване услуге, у износу од 9.100.000 динара
(трошкови специјализованих услуга који настају при инспекцијским прегледима и
контролама, а односе се на испитивања узорковане робе), 426 - Материјал, у износу од
12.890.000 динара (трошкови бензина за службене аутомобиле који користе инспектори
при обављању редовних активности).
4) У оквиру Раздела 25 – Министарство здравља, Глава 25.0 – Министарство
здравља, Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства, Функција 760 –
Здравство некласификовано на другом месту, Програмска активност/пројекат 0003 –
Санитарни надзор, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од
60.000.000 динара – трошкови специјализованих услуга који настају при инспекцијским
прегледима и контролама, а односе се на испитивање узорковане робе.

Напомињемо да је у складу са Законом о изменама и допунама Закона о
министарствима („Службени гласник РС”, број 62/17), Министарство пољопривреде и
заштите животне средине наставило са радом као Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
Финансијска средства за спровођење Закона о изменама и допуна Закона о
безбедности хране у 2018. и 2019. години биће обезбеђена у складу са билансним
могућностима у оквиру лимита утврђених од стране Министарства финансија.
V. 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;
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;
12) ПРИМАРНА ПРОИЗВОДЊА ЈЕСТЕ ПРОИЗВОДЊА, УЗГОЈ И ГАЈЕЊЕ
ПРИМАРНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, УКЉУЧУЈУЋИ ЖЕТВУ, БЕРБУ
ИЛИ УБИРАЊЕ ПЛОДОВА, МУЖА, УЗГОЈ ЖИВОТИЊА ПРЕ КЛАЊА, КАО И ЛОВ,
РИБОЛОВ И САКУПЉАЊЕ САМОНИКЛИХ ПЛОДОВА;
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;
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, ОДНОСНО 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;
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).
ЧЛАН 5.
ХРАНА У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА ЈЕ:
1) ХРАНА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА;
2) ХРАНА БИЉНОГ ПОРЕКЛА;
3) МЕШОВИТА ХРАНА КОЈА САДРЖИ САСТОЈКЕ БИЉНОГ И
ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА;
4) ХРАНА НИ БИЉНОГ, НИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА (МИНЕРАЛНЕ
МАТЕРИЈЕ, СО);
5) НОВА ХРАНА;
6) ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНА ХРАНА И ГЕНЕТИЧКИ
МОДИФИКОВАНА ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ И ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТИЊЕ
ДОБИЈЕНА ОД ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА У СКЛАДУ СА
ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ.
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 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;
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,
(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 12.
СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, У ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ СПРОВОДЕ НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА, И ТО:
1) МИНИСТАРСТВО ПРЕКО НАДЛЕЖНИХ ИНСПЕКЦИЈА:
(1) У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ, ПРОМЕТА НА
ВЕЛИКО, УКЉУЧУЈУЋИ УВОЗ И ИЗВОЗ ХРАНЕ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ
ПОРЕКЛА, БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА И МЕШОВИТЕ ХРАНЕ,
(2) У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ, ПРОМЕТА ХРАНЕ ЗА
ЖИВОТИЊЕ (БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА), МЕШОВИТЕ ХРАНЕ
УКЉУЧУЈУЋИ УВОЗ И ИЗВОЗ,
(3) У ФАЗИ ПРОМЕТА НА МАЛО 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), ВИНА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА;
2) МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА ПРЕКО
НАДЛЕЖНЕ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:
(1) У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА (ПРОМЕТ
НА ВЕЛИКО, ПРОМЕТ НА МАЛО, УВОЗ НА МЕСТИМА ЦАРИЊЕЊА И ИЗВОЗ) И
ТО: НОВЕ ХРАНЕ, ХРАНЕ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ГРУПЕ (ХРАНА ЗА
ОДОЈЧАД И МАЛУ ДЕЦУ, ХРАНА ЗА ПОСЕБНЕ МЕДИЦИНСКЕ НАМЕНЕ, ЗАМЕНЕ
ЗА КОМПЛЕТНУ ДНЕВНУ ИСХРАНУ ЗА ОСОБЕ НА ДИЈЕТИ ЗА МРШАВЉЕЊЕ),
ДОДАЦИ ИСХРАНИ – ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ, ХРАНЕ СА ИЗМЕЊЕНИМ
НУТРИТИВНИМ САСТАВОМ (ХРАНА ЗА ОСОБЕ ИНТОЛЕРАНТНЕ НА ГЛУТЕН,
ЗАМЕНЕ ЗА СО ЗА ЉУДСКУ ИСХРАНУ, ХРАНА ОБОГАЋЕНА ВИТАМИНИМА,
МИНЕРАЛИМА И ДРУГИМ СУПСТАНЦАМА И ДР), СОЛИ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ И
ПРОИЗВОДЊУ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА, ПРЕХРАМБЕНИХ АДИТИВА,
АРОМА, ПРЕХРАМБЕНИХ ЕНЗИМА, ПОМОЋНИХ СРЕДСТАВА У ПРОИЗВОДЊИ,
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ КОЈА СЕ ПОТРОШАЧИМА ИСПОРУЧУЈЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ
ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА ИЛИ У ОРИГИНАЛНОЈ АМБАЛАЖИ (ПРИРОДНЕ
МИНЕРАЛНЕ, ПРИРОДНЕ ИЗВОРСКЕ И СТОНЕ ВОДЕ), МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА
НАМЕЊЕНИХ ДА ДОЂУ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ,
(2) У ФАЗИ ПРОМЕТА НА МАЛО СВЕ ХРАНЕ, ОСИМ ХРАНЕ
НАВЕДЕНЕ У ТАЧКИ 1) ПОДТАЧКА (3) ОВОГ ЧЛАНА.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАДЛЕЖНУ ИНСПЕКЦИЈУ КОЈА
СПРОВОДИ СЛУЖБЕНУ КОНТРОЛУ У ОДНОСУ НА ВРСТУ ХРАНЕ, КАО И НАЧИН
ВРШЕЊА СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ЛИСТУ МЕШОВИТЕ ХРАНЕ 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.”.
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
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 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 (СПС Агреемент),
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, ПРУЖАЊА
ИНФОРМАЦИЈА И ОБАВЕШТАВАЊА О СТАНДАРДИМА, СМЕРНИЦАМА И
ПРЕПОРУКАМА, У СКЛАДУ СА CODEX ALIMENTARIUS.
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 ИСПИТИВАЊЕ 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;
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 ИСТА и ОЕЦД сертификата;
9) постконтролно испитивање;
10) спровођење и организовање послова везаних за поступак заштите права
оплемењивача;
11) 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 ИСПИТИВАЊА ЗАБРАЊЕНИХ, НЕДОЗВОЉЕНИХ,
ШТЕТНИХ И НЕПОЖЕЉНИХ СУПСТАНЦИ У ХРАНИ И ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ,
ЗДРАВЉА БИЉА, СЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА 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) ВРШЕЊЕ УСЛУГА ПОТВРДЕ АНАЛИЗЕ И СУПЕРАНАЛИЗЕ АКО ЈЕ
ТО РЕЛЕВАНТНО ЗА ПОТРЕБЕ ОВЛАШЋЕНИХ ЛАБОРАТОРИЈА;
8) ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕЊИВАЊЕ ПРЕКО ОВЛАШЋЕНИХ
ЛАБОРАТОРИЈА СТАТИСТИЧКИ КРЕИРАНЕ КОНТРОЛЕ И ПРАЋЕЊА РЕЗУЛТАТА;
9) ОРГАНИЗОВАЊЕ УПОРЕДНИХ ТЕСТОВА ЗА ОВЛАШЋЕНЕ
ЛАБОРАТОРИЈЕ У ЦИЉУ ЈЕДИНСТВЕНЕ ПРИМЕНЕ МЕТОДА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈУ;
10)
ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА
ИЗ
ОБЛАСТИ
СТАТИСТИКЕ
И
ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ОВЛАШЋЕНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА;
11) ОБУЧАВАЊЕ ОСОБЉА У ОВЛАШЋЕНИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА;
12) ПРИПРЕМА НАЦИОНАЛНИХ ВОДИЧА ЗА УЗОРКОВАЊЕ И
РУКОВАЊЕ УЗОРЦИМА РАДИ СПРОВОЂЕЊА ПОУЗДАНЕ ДИЈАГНОЗЕ;
13) ПРИПРЕМА, ОДРЖАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА РЕФЕРЕНТНОГ
МАТЕРИЈАЛА;
14) УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНИМ УПОРЕДНИМ ТЕСТОВИМА;
15) И ДРУГИ ПОСЛОВИ.
ПОРЕД ПОСЛОВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НАЦИОНАЛНА
РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА ОБАВЉА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА У
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ, КАО И ИСПИТИВАЊА
КВАЛИТЕТА МЛЕКА И ИСПИТИВАЊА МЛЕКА ЗА ПОТРЕБЕ ПРАЋЕЊА И
УНАПРЕЂЕЊА ПРОИЗВОДНИХ СПОСОБНОСТИ МУЗНИХ ГРЛА.
ЛАБОРАТОРИЈСКИ И СА ЊИМА ПОВЕЗАНИ СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ИЗ
ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА БИЉА, СЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ
ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ УРЕЂУЈУ СЕ

ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ЗДРАВЉЕ БИЉА, СЕМЕ И САДНИ
МАТЕРИЈАЛ.
ПОРЕД ПОСЛОВА ИЗ СТ. 2, 3. И 4. 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, 3, 4. И 5. 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.”.
ПОСЛОВИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОГУ ДА СЕ УСТУПЕ
ДРУГИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА ИЗАБРАНИМ ПУТЕМ КОНКУРСА.
„РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА
ЧЛАН 19А
ПОСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 19. СТ. 3. И 5. 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 ИСПИТИВАЊЕ И
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ”.
ЗА ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 19. СТАВА 3. 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 У СКЛАДУ СА
НАДЛЕЖНОСТИМА 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;
3) КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ИЗБОР;
4) РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ;
5) 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 СТАВА 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 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;
3) доказ о испуњености међународних стандарда у погледу техничке и
професионалне оспособљености у смислу акредитације 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”;
3) ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА SRPS ISO/IEC 17025 „ОПШТИ ЗАХТЕВИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ 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”.
Уговор о обављању уступљених послова
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.
Јединствене методе, критеријуми и смернице за обављање уступљених послова
Члан 22.
Национална референтна лабораторија организује и успоставља примену
јединствених метода, критеријуме и смернице за обављање послова лабораторијских
испитивања и програма мониторинга на подручју Републике Србије које обављају
лабораторије којима су уступљени послови.
Лабораторије из става 1. овог члана дужне су да послове лабораторијских
испитивања обављају у складу са јединственим методама, критеријумима и смерницама
националних референтних лабораторија.
Забрана
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 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 ДА НИЈЕ ИСПОШТОВАН
ПРОПИСАН 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.
Услови за утврђивање безбедности
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 ОСТАЛА ДОКУМЕНТА КОЈА
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.
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;
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 НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА, УЗ САГЛАСНОСТ
МИНИСТРА, БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ:
1) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ;
2) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТ ПРИРОДНЕ
МИНЕРАЛНЕ, ПРИРОДНЕ ИЗВОРСКЕ И СТОНЕ ВОДЕ У ОРИГИНАЛНОЈ
АМБАЛАЖИ;
3) ПОСТУПАК И НАЧИН ПРИЗНАВАЊА ПРИРОДНИХ МИНЕРАЛНИХ
И ПРИРОДНИХ ИЗВОРСКИХ ВОДА;
4) ХРАНУ ЗА СПЕЦИФИЧНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ГРУПЕ (ХРАНА ЗА
ОДОЈЧАД И МАЛУ ДЕЦУ, ХРАНА ЗА ПОСЕБНЕ МЕДИЦИНСКЕ НАМЕНЕ, ЗАМЕНЕ
ЗА КОМПЛЕТНУ ДНЕВНУ ИСХРАНУ ЗА ОСОБЕ НА ДИЈЕТИ ЗА МРШАВЉЕЊЕ);
5) ДОДАТКЕ ИСХРАНИ (ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ);
6) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТ СОЛИ ЗА ИСХРАНУ
ЉУДИ И ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ;
7) ЗДРАВСТВЕНУ ИСПРАВНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА И
ПРЕДМЕТА НАМЕЊЕНИХ ДА ДОЂУ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ;
8) ПРЕХРАМБЕНЕ АДИТИВЕ;
9) АРОМЕ;
10) ЕНЗИМСКЕ ПРЕПАРАТЕ;
11) ПОМОЋНА СРЕДСТВА У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ;
12) НУТРИТИВНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈЕ СЕ НАВОДЕ НА
ДЕКЛАРАЦИЈИ ХРАНЕ;
13) ХРАНУ СА ИЗМЕЊЕНИМ НУТРИТИВНИМ САСТАВОМ (ХРАНА ЗА
ОСОБЕ ИНТОЛЕРАНТНЕ НА ГЛУТЕН, ЗАМЕНЕ ЗА СО ЗА ЉУДСКУ ИСХРАНУ,
ХРАНА ОБОГАЋЕНА ВИТАМИНИМА, МИНЕРАЛИМА И ОДРЕЂЕНИМ ДРУГИМ
СУПСТАНЦАМА И ДР);
14) НОВУ ХРАНУ.
МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ 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 14) 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.
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.
Услови хигијене хране у пословању храном
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 УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА
ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН И МЕТОДЕ СПРОВОЂЕЊА
СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ, СИСТЕМ ОДОБРАВАЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ, НАЧИН
ПРЕГЛЕДА, НАЧИН УЗИМАЊА УЗОРАКА, КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ
РОКОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ, КАО И ИЗВЕШТАВАЊЕ О
СПРОВЕДЕНИМ СЛУЖБЕНИМ КОНТРОЛАМА.
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.
Изузетак у пословању храном
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 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 ОДРЕДАБА ЧЛ. 45. И 47. ОВОГ ЗАКОНА ПРОПИСАНИ
УСЛОВИ У ВЕЗИ СА ХИГИЈЕНОМ ХРАНЕ НЕ ОДНОСЕ СЕ НА ДИРЕКТНО
СНАБДЕВАЊЕ ПОТРОШАЧА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОДИМА У МАЛИМ
КОЛИЧИНАМА.
МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ
ЗДРАВЉА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ИСКЉУЧЕЊА, ПРИЛАГОЂАВАЊА ИЛИ
ОДСТУПАЊА ОД ЗАХТЕВА О ХИГИЈЕНИ ХРАНЕ ИЗ ЧЛ. 45. И 47. ОВОГ ЗАКОНА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, ОДНОСНО ЗА
ХРАНУ БИЉНОГ ПОРЕКЛА, И ТО ЗА:
1) ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ПРОИЗВОДЕ МАЛЕ КОЛИЧИНЕ ХРАНЕ;
2) ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ПРИМЕЊУЈУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МЕТОДЕ
У ОДРЕЂЕНИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА ХРАНЕ (СТАРИ
ЗАНАТИ И СЛ.);
3)
ОБЈЕКТЕ
У
КОЈИМА
СЕ
ПОСЛУЈЕ
ХРАНОМ
СА
ТРАДИЦИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА;
4) ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОДРУЧЈИМА У КОЈИМА ПОСТОЈЕ
ПОСЕБНА ГЕОГРАФСКА ОГРАНИЧЕЊА.
ИСКЉУЧЕЊА, ПРИЛАГОЂАВАЊА ИЛИ ОДСТУПАЊА ИЗ СТАВА 2.
ОВОГ ЧЛАНА МОГУ ДА СЕ ОДНОСЕ НА ИЗГРАДЊУ, УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
ОБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ, КАО И НА ОЛАКШИЦЕ У ПРИМЕНИ
СИСТЕМА САМОКОНТРОЛЕ У ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ ПРОИЗВОДЕ МАЛЕ
КОЛИЧИНЕ ХРАНЕ, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ОДГОВАРАЈУЋЕ ФАКТОРЕ РИЗИКА И
АКО ТАКВА ОДСТУПАЊА НЕ УТИЧУ НА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОВОГ
ЗАКОНА.
МИНИСТАР, ОДНОСНО МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ МАЛИХ КОЛИЧИНА ХРАНЕ,
КОЈЕ СЕ КОЛИЧИНЕ ХРАНЕ СМАТРАЈУ МАЛИМ КОЛИЧИНАМА, ВРСТУ ХРАНЕ,

МЕСТО ОДНОСНО ПОДРУЧЈЕ НА КОМЕ МАЛЕ КОЛИЧИНЕ ХРАНЕ МОГУ ДА СЕ
СТАВЕ У ПРОМЕТ, КАО И ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ХРАНЕ
КОЈА СЕ СТАВЉА У ПРОМЕТ И САДРЖИНУ ЕВИДЕНЦИЈЕ.
Услови хигијене хране за животиње у пословању храном за животиње
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, АДИТИВИ И ДОДАЦИ 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, АДИТИВИ И
ДОДАЦИ (СУПЛЕМЕНТИ) 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.
МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ДЕКЛАРИСАЊЕ, ОЗНАЧАВАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ, ПАКОВАЊЕ, ПРОМЕТ И
УПОТРЕБУ ДОДАТАКА ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ.
Квалитет хране
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:
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.
XI ОСТАЛА ХРАНА
XI. НОВА ХРАНА
Појам остале хране
Члан 58.
Остала храна јесте нова храна, генетски модификована храна и генетски
модификована храна за животиње.
ЧЛАН 58.
НОВА ХРАНА ЈЕСТЕ ХРАНА КОЈА СЕ НИЈЕ У ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ
КОРИСТИЛА У ИСХРАНИ ЉУДИ, А ПРИПАДА ЈЕДНОЈ ОД СЛЕДЕЋИХ
КАТЕГОРИЈА:
1) ХРАНА СА НОВОМ ИЛИ НАМЕРНО ИЗМЕЊЕНОМ МОЛЕКУЛСКОМ
СТРУКТУРОМ;
2) ХРАНА КОЈА СЕ САСТОЈИ ИЛИ ЈЕ ИЗОЛОВАНА ИЗ
МИКРООРГАНИЗАМА, ГЉИВА ИЛИ АЛГИ;

3) ХРАНА КОЈА ЈЕ ПРОИЗВЕДЕНА ИЛИ СЕ САСТОЈИ ОД СУПСТАНЦИ
МИНЕРАЛНОГ ПОРЕКЛА ИЛИ ЈЕ ИЗ ЊИХ ИЗОЛОВАНА;
4) ХРАНА КОЈА СЕ САСТОЈИ ИЛИ ЈЕ ПРОИЗВЕДЕНА ОД БИЉАКА И
ЖИВОТИЊА ИЛИ ЊИХОВИХ ДЕЛОВА ИЛИ ЈЕ ИЗ ЊИХ ИЗОЛОВАНА, ОСИМ
ХРАНЕ ДОБИЈЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНИМ НАЧИНИМА РАЗМНОЖАВАЊА ИЛИ
УЗГОЈА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОЗНАТО ДА СЕ МОГУ БЕЗБЕДНО КОНЗУМИРАТИ;
5) ХРАНА ДОБИЈЕНА ПРОИЗВОДНИМ ПОСТУПКОМ КОЈИ СЕ ДО
САДА НИЈЕ КОРИСТИО, А ИЗАЗИВА ЗНАТНЕ ПРОМЕНЕ У САСТАВУ ИЛИ
СТРУКТУРИ ХРАНЕ, ШТО УТИЧЕ НА ЊЕНУ ПРЕХРАМБЕНУ ВРЕДНОСТ,
МЕТАБОЛИЗАМ ИЛИ НИВО НЕПОЖЕЉНИХ СУПСТАНЦИ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ;
6) ХРАНА КОЈА СЕ САСТОЈИ ИЛИ ЈЕ ПРОИЗВЕДЕНА ОД КУЛТУРА ЋЕЛИЈА
ИЛИ ТКИВА ДОБИЈЕНИХ ОД ЖИВОТИЊА, БИЉАКА, МИКРООРГАНИЗАМА,
ГЉИВА ИЛИ АЛГИ ИЛИ ЈЕ ИЗ ЊИХ ИЗОЛОВАНА;
7) ХРАНА КОЈА СЕ САСТОЈИ ОД СИНТЕТИЗОВАНИХ НАНОМАТЕРИЈАЛА;
8) ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ДРУГЕ СУПСТАНЦЕ КОЈЕ СЕ
УПОТРЕБЉАВАЈУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ОБЛАСТ
ДОДАТАКА ИСХРАНИ, ДОДАВАЊЕ ВИТАМИНА, МИНЕРАЛА И ДРУГИХ
СУПСТАНЦИ ХРАНИ, ХРАНЕ ЗА ОДОЈЧАД И МАЛУ ДЕЦУ, ХРАНЕ ЗА ПОСЕБНЕ
МЕДИЦИНСКЕ НАМЕНЕ И ХРАНИ НАМЕЊЕНОЈ ЗАМЕНИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ
ИСХРАНУ ЗА ОСОБЕ НА ДИЈЕТИ ЗА МРШАВЉЕЊЕ УКОЛИКО СУ ДОБИЈЕНИ
ПРОИЗВОДНИМ ПОСТУПКОМ КОЈИ СЕ ДО САДА НИЈЕ КОРИСТИО, А ИЗАЗИВА
ЗНАТНЕ ПРОМЕНЕ У САСТАВУ ИЛИ СТРУКТУРИ ХРАНЕ ШТО УТИЧЕ НА ЊЕНУ
ПРЕХРАМБЕНУ ВРЕДНОСТ, МЕТАБОЛИЗАМ ИЛИ НИВО НЕПОЖЕЉНИХ
СУПСТАНЦИ ИЛИ САДРЖЕ СИНТЕТИЗОВАНЕ НАНОМАТЕРИЈАЛЕ ИЛИ СЕ ОД
ЊИХ САСТОЈЕ.
НОВА ХРАНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ СМЕ ДА:
1) ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЉЕ ПОТРОШАЧА;
2) СТВАРА ЗАБЛУДУ КОД ПОТРОШАЧА;
3) СЕ РАЗЛИКУЈЕ ОД 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, ПОМОЋНА СРЕДСТАВА У ПРОИЗВОДЊИ (РАСТВАРАЧИ
ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ) ХРАНЕ И ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНУ ХРАНУ, КОЈИ СУ
ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБУ У ХРАНИ И ХРАНИ ЗА ЖИВОТИЊЕ, У СКЛАДУ СА
ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА.
1. Нова храна
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:
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 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.
КАДА СЕ НОВА ХРАНА СТАВЉА У ПРОМЕТ ПРВИ ПУТ НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ИЛИ АКО 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.
МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА ВОДИ
ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НОВЕ ХРАНЕ.
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.
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 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.
ВЛАДА ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК ОЗНАЧАВАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА НАЦИОНАЛНОМ ОЗНАКОМ
ВИШЕГ КВАЛИТЕТА ,,СРПСКИ КВАЛИТЕТ”, КОНТРОЛУ УСАГЛАШЕНОСТИ
КВАЛИТЕТА И ПОСЕБНИХ СВОЈСТАВА ПРОИЗВОДА У ПОСТУПКУ
ОЗНАЧАВАЊА НАЦИОНАЛНОМ ОЗНАКОМ ВИШЕГ КВАЛИТЕТА ,,СРПСКИ
КВАЛИТЕТ”, ИЗГЛЕД НАЦИОНАЛНЕ ОЗНАКЕ ВИШЕГ КВАЛИТЕТА ,,СРПСКИ
КВАЛИТЕТ”, КАО И НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОЗНАЧАВАЊУ ПРОИЗВОДА
НАЦИОНАЛНОМ ОЗНАКОМ ВИШЕГ КВАЛИТЕТА ,,СРПСКИ КВАЛИТЕТ” И ПРАВУ
КОРИШЋЕЊА ТЕ ОЗНАКЕ.
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 који садржи структуру и
организацију система контроле хране и хране за животиње, циљеве, 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.
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.
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.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ТАКСА ЗА ИЗВРШЕНУ
СЛУЖБЕНУ КОНТРОЛУ НЕ НАПЛАЋУЈЕ СЕ АКО СЕ СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА
ВРШИ КОД СУБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ ПО ЗАХТЕВУ ТРЕЋЕГ ЛИЦА.
СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ТАКСИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
УПЛАЋУЈУ СЕ НА ОДГОВАРАЈУЋИ РАЧУН ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
ВИСИНУ ТАКСЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ ВЛАДА.
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. 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);
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 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 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);
40) контролише да ли субјект у пословању храном користи упутство за
добру произвођачку и хигијенску праксу и примену HACPP (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" 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" 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);
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. 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);
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:
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. 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);
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);
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 HACCP (члан 47. став 1);
24) контролише да ли субјект у пословању храном биљног порекла користи
упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и примену HACCP (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
HACCP (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 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 HACCP (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 HACCP
(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 HACCP (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" 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" 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. 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);
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 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 HACCP (члан 47. став 1);
25) контролише да ли субјект у пословању храном користи упутство за
добру произвођачку и хигијенску праксу и примену HACCP (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
HACCP (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" 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" 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.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ НАДЛЕЖНОГ ИНСПЕКТОРА
ЧЛАН 73.
У СПРОВОЂЕЊУ СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА НАДЛЕЖНИ ИНСПЕКТОР
МИНИСТАРСТВА 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, 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,
УКЉУЧУЈУЋИ И МЕЂУНАРОДНЕ ПОТВРДЕ (СЕРТИФИКАТЕ) И ОСТАЛА
ДОКУМЕНТА КОЈА ПРАТЕ ХРАНУ У ПРОМЕТУ, 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);
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 ПРОМЕТА
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 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 ЈЕ 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);
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
РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 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 РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 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 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);
50) 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);
51) КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШАВАЊЕ МЕРА ПО ОВОМ ЗАКОНУ.
У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА САНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР, ПОРЕД ОВЛАШЋЕЊА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈИМ ЈЕ УРЕЂЕН
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА, 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, 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,
УКЉУЧУЈУЋИ И МЕЂУНАРОДНЕ ПОТВРДЕ (СЕРТИФИКАТЕ) И ОСТАЛА
ДОКУМЕНТА КОЈА ПРАТЕ ХРАНУ У ПРОМЕТУ, 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);
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 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 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);
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
РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 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 ветеринарски и гранични ветеринарски инспектор
Члан 74.
У вршењу послова из члана 73. овог закона ветеринарски инспектор, у
складу са поделом надлежности из члана 12. овог закона је овлашћен и дужан да:
1) нареди повлачење из промета хране и хране за животиње која није
безбедна;
2) нареди ограничење или забрани промет хране и хране за животиње,
односно повлачење хране и хране за животиње из промета до отклањања опасности,
односно сумњи у њену безбедност;
3) нареди уништавање хране и хране за животиње која није безбедна на
прописан начин;
4) нареди обраду, односно оспособљавање хране и хране за животиње на
прописан начин;
5) забрани рекламирање и означавање хране и хране за животиње на начин
који може да доведе у заблуду потрошача;
6) забрани употребу објекта, просторије, опреме и превозних средстава када
не испуњавају прописане захтеве;
7) забрани употребу материјала, амбалаже и предмета који долазе у контакт
са храном и храном за животиње који би могли да угрозе здравље људи и животиња и
доведу до неприхватљивих промена у саставу хране и хране за животиње или до промена
сензорних својстава под уобичајеним и предвиђеним условима употребе;
8) забрани рад лицима која рукују храном и долазе у контакт с храном која
не поседује прописане доказе о здравственим прегледима, као начин унутрашње контроле;
9) нареди ограничење 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;

10) нареди ограничење или забрану промета до отклањања недостатака ако
субјект у пословању храном поступи супротно одредбама члана 55. став 1. овог закона;
11) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега;
12) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим законом.
Мере из става 1. тач. од 1) до 10) и тачка 12) овог члана налажу се решењем
ветеринарског инспектора.
Поред управних мера и радњи из става 1. овог члана гранични ветеринарски
инспектор који врши инспекцијски надзор на граничном прелазу или у царинском
складишту обавезан је да предузима и следеће управне мере и радње:
1) забрани увоз, извоз или провоз пошиљки животиња, хране и хране за
животиње ако:
(1) пошиљка или превозно средство не испуњава прописане услове;
(2) пошиљка хране и хране за животиње није безбедна;
(3) пошиљку не прати прописана документација и сертификат на основу
којег се може утврдити идентитет пошиљке;
2) привремено забрани увоз, извоз или провоз пошиљке животиња, хране и
хране за животиње ако треба отклонити недостатке на пошиљци и у пратећој
документацији или ако посумња у безбедност пошиљке, у складу с анализом ризика;
3) забрани употребу и коришћење објеката за складиштење хране и хране за
животиње на граничним прелазима и на местима царињења, ако не испуњавају прописане
услове;
4) забрани употребу хране и хране за животиње ако не испуњава прописане
услове у погледу безбедности;
5) забрани употребу превозних средстава за превоз пошиљки животиња,
хране и хране за животиње ако не испуњавају прописане услове;
6) нареди уништавање пошиљке хране и хране за животиње за које се
утврди да није безбедна, односно нареди враћање пошиљке испоручиоцу на захтев
увозника;
7) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега;
8) нареди предузимање и других мера, у складу са овим законом и обавезама
по међународним уговорима о безбедности хране.
Мере из става 1. тач. од 1) до 6) и тачка 8) овог члана налажу се решењем
граничног ветеринарског инспектора.
Трошкови настали спровођењем мере уништавања, односно враћања
небезбедне пошиљке хране и хране за животиње падају на терет увозника.
МЕРЕ КОЈЕ НАЛАЖЕ НАДЛЕЖНИ ИНСПЕКТОР МИНИСТАРСТВА
ЧЛАН 74.
У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 73. ОВОГ ЗАКОНА НАДЛЕЖНИ
ИНСПЕКТОР МИНИСТАРСТВА ЈЕ ОВЛАШЋЕН И ДУЖАН ДА:
1) НАРЕДИ ПОВЛАЧЕЊЕ ИЗ ПРОМЕТА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА
ЖИВОТИЊЕ КОЈА НИЈЕ БЕЗБЕДНА;
2) НАРЕДИ ОГРАНИЧЕЊЕ ИЛИ ЗАБРАНИ ПРОМЕТ ХРАНЕ И ХРАНЕ
ЗА ЖИВОТИЊЕ, ОДНОСНО ПОВЛАЧЕЊЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ ИЗ

ПРОМЕТА ДО ОТКЛАЊАЊА ОПАСНОСТИ, ОДНОСНО СУМЊИ У ЊЕНУ
БЕЗБЕДНОСТ;
3) НАРЕДИ УНИШТАВАЊЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ КОЈА
НИЈЕ БЕЗБЕДНА НА ПРОПИСАН НАЧИН;
4) НАРЕДИ ОБРАДУ, ОДНОСНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ
ЗА ЖИВОТИЊЕ НА ПРОПИСАН НАЧИН;
5) ЗАБРАНИ РЕКЛАМИРАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА
ЖИВОТИЊЕ НА НАЧИН КОЈИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ У ЗАБЛУДУ ПОТРОШАЧА;
6) ЗАБРАНИ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА, ПРОСТОРИЈЕ, ОПРЕМЕ И
ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА КАДА НЕ ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ ЗАХТЕВЕ;
7) ЗАБРАНИ УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА, АМБАЛАЖЕ И ПРЕДМЕТА
КОЈИ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ И ХРАНОМ ЗА ЖИВОТИЊЕ КОЈИ БИ
МОГЛИ ДА УГРОЗЕ ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА И ДОВЕДУ ДО
НЕПРИХВАТЉИВИХ ПРОМЕНА У САСТАВУ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
ИЛИ ДО ПРОМЕНА СЕНЗОРНИХ СВОЈСТАВА ПОД УОБИЧАЈЕНИМ И
ПРЕДВИЂЕНИМ УСЛОВИМА УПОТРЕБЕ;
8) ЗАБРАНИ РАД ЛИЦИМА КОЈА РУКУЈУ ХРАНОМ И ДОЛАЗЕ У
КОНТАКТ С ХРАНОМ А КОЈА НЕ ПОСЕДУЈЕ ПРОПИСАНЕ ДОКАЗЕ О
ЗДРАВСТВЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА И О ТОМЕ БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИ МЕСНО
НАДЛЕЖНОГ САНИТАРНОГ ИНСПЕКТОРА;
9) НАРЕДИ ОГРАНИЧЕЊЕ 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;
10) НАРЕДИ ОГРАНИЧЕЊЕ ИЛИ ЗАБРАНУ ПРОМЕТА ДО
ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА АКО СУБЈЕКТ У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ ПОСТУПИ
СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 55. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА;
11) ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
И ПРИЈАВУ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ЗБОГ КРШЕЊА ОДРЕДБИ ОВОГ ЗАКОНА И
ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ ЊЕГА;
12) НАРЕДИ ДРУГЕ МЕРЕ И ПРЕДУЗМЕ ДРУГЕ РАДЊЕ, У СКЛАДУ
СА ОВИМ ЗАКОНОМ.
МЕРЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. ОД 1) ДО 10) И ТАЧКА 12) ОВОГ ЧЛАНА
НАЛАЖУ СЕ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ИНСПЕКТОРА.
ПОРЕД УПРАВНИХ МЕРА И РАДЊИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА
НАДЛЕЖНИ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКТОР КОЈИ СПРОВОДИ СЛУЖБЕНУ КОНТРОЛУ
НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ ИЛИ У ЦАРИНСКОМ СКЛАДИШТУ ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА
ПРЕДУЗИМА И СЛЕДЕЋЕ УПРАВНЕ МЕРЕ И РАДЊЕ:
1) ЗАБРАНИ УВОЗ, ИЗВОЗ ИЛИ ПРОВОЗ ПОШИЉКИ ЖИВОТИЊА,
ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ АКО:
(1) ПОШИЉКА ИЛИ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НЕ ИСПУЊАВА
ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ,
(2) ПОШИЉКА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ НИЈЕ БЕЗБЕДНА,
(3) ПОШИЉКУ НЕ ПРАТИ ПРОПИСАНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
СЕРТИФИКАТ НА ОСНОВУ КОЈЕГ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ ПОШИЉКЕ;

2) ПРИВРЕМЕНО ЗАБРАНИ УВОЗ, ИЗВОЗ ИЛИ ПРОВОЗ ПОШИЉКЕ
ЖИВОТИЊА, ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ АКО ТРЕБА ОТКЛОНИТИ
НЕДОСТАТКЕ НА ПОШИЉЦИ И У ПРАТЕЋОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ИЛИ АКО
ПОСУМЊА У БЕЗБЕДНОСТ ПОШИЉКЕ, У СКЛАДУ С АНАЛИЗОМ РИЗИКА;
3) ЗАБРАНИ УПОТРЕБУ И КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА
СКЛАДИШТЕЊЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА
И НА МЕСТИМА ЦАРИЊЕЊА, АКО НЕ ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ;
4) ЗАБРАНИ УПОТРЕБУ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ АКО НЕ
ИСПУЊАВА ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ;
5) ЗАБРАНИ УПОТРЕБУ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ
ПОШИЉКИ ЖИВОТИЊА, ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ АКО НЕ
ИСПУЊАВАЈУ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ;
6) НАРЕДИ УНИШТАВАЊЕ ПОШИЉКЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА
ЖИВОТИЊЕ ЗА КОЈЕ СЕ УТВРДИ ДА НИЈЕ БЕЗБЕДНА, ОДНОСНО НАРЕДИ
ВРАЋАЊЕ ПОШИЉКЕ ИСПОРУЧИОЦУ НА ЗАХТЕВ УВОЗНИКА;
7) ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА И
ПРИЈАВУ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП ЗБОГ КРШЕЊА ОДРЕДБИ ОВОГ ЗАКОНА И
ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ ЊЕГА;
8) НАРЕДИ ПРЕДУЗИМАЊЕ И ДРУГИХ МЕРА, У СКЛАДУ СА ОВИМ
ЗАКОНОМ И ОБАВЕЗАМА ПО МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА О БЕЗБЕДНОСТИ
ХРАНЕ.
МЕРЕ ИЗ СТАВА 3. ТАЧ. ОД 1) ДО 6) И ТАЧКА 8) ОВОГ ЧЛАНА
НАЛАЖУ СЕ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ГРАНИЧНОГ ИНСПЕКТОРА.
ТРОШКОВИ НАСТАЛИ СПРОВОЂЕЊЕМ МЕРЕ УНИШТАВАЊА,
ОДНОСНО ВРАЋАЊА НЕБЕЗБЕДНЕ ПОШИЉКЕ ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ
ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ СТРАНКЕ, ОДНОСНО УВОЗНИКА.
Мере које налаже фитосанитарни инспектор
Члан 75.
У вршењу послова из члана 73. овог закона фитосанитарни инспектор, у
складу са поделом надлежности из члана 12. овог закона је овлашћен и дужан да:
1) нареди повлачење из промета хране која није безбедна;
2) нареди ограничење или забрану промета хране, односно повлачење хране
из промета до отклањања опасности, односно сумње у њену безбедност;
3) нареди уништавање хране која није безбедна у складу са овим законом;
4) забрани рекламирање и означавање хране на начин који може да доведе у
заблуду потрошача;
5) забрани употребу објеката, просторија, опреме и превозних средстава
када не испуњавају прописане захтеве;
6) забрани употребу материјала, амбалаже и предмета који долазе у контакт
с храном који би могли да угрозе здравље људи и доведу до неприхватљивих промена у
саставу хране;
7) забрани рад лицима која рукују храном и долазе у контакт с храном која
не поседују прописане доказе о здравственим прегледима, као начин унутрашње контроле;
8) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега;

9) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим законом.
Мере из става 1. тач. од 1) до 7) и тачка 9) овог члана налажу се решењем
фитосанитарног инспектора.
Поред управних мера и радњи из става 1. овог члана фитосанитарни
инспектор који врши инспекцијски надзор на граничном прелазу или у царинском
складишту обавезан је да предузима и следеће управне мере и радње:
1) забрани увоз пошиљака хране биљног порекла на нивоу примарне
производње ако:
(1) пошиљка или превозно средство не испуњава прописане услове;
(2) пошиљка хране биљног порекла на нивоу примарне производње није
безбедна;
(3) пошиљку не прати прописана документација и сертификат на основу
којих се може утврдити идентитет пошиљке;
2) привремено забрани увоз пошиљке хране биљног порекла на нивоу
примарне производње ако треба отклонити недостатке на пошиљци и пратећој
документацији или ако посумња у безбедност пошиљке у складу с анализом ризика;
3) забрани употребу и коришћење објеката за складиштење хране биљног
порекла на нивоу примарне производње на местима царињења ако не испуњавају
прописане захтеве;
4) забрани употребу хране биљног порекла на нивоу примарне производње
ако не испуњава прописане услове у погледу безбедности;
5) забрани употребу превозних средстава за превоз пошиљки хране биљног
порекла на нивоу примарне производње ако не испуњавају прописане услове;
6) нареди уништавање пошиљке хране биљног порекла на нивоу примарне
производње за коју се утврди да није безбедна, односно враћање пошиљке испоручиоцу на
захтев увозника;
7) подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега;
8) нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим законом.
Мере из става 1. тач. од 1) до 6) и тачка 8) овог члана налажу се решењем
фитосанитарног инспектора на граничном прелазу.
Трошкови настали спровођењем мере уништавања, односно враћања
небезбедне пошиљке хране и хране за животиње падају на терет увозника.
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;
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;
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.
Надлежност за решавање о жалби
Члан 78.
На решење ветеринарског, фитосанитарног, пољопривредног и санитарног
НАДЛЕЖНОГ инспектора може се изјавити жалба министру, односно министру
надлежном за послове здравља у року од осам дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
XV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
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);

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);
16) ПРВИ ПУТ СТАВЉА У ПРОМЕТ НОВУ ХРАНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СЕ ТАКВА ХРАНА НАЂЕ У ПРОМЕТУ, А НЕМА
ДОЗВОЛУ (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 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 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);
19) не користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и
примену HACCP (члан 48. став 1);
20) нема у сталном радном односу одговорно лице за спровођење добре
произвођачке и хигијенске праксе и примену HACCP (члан 48. став 2);

21) не користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и
примену HACCP (члан 53. став 1);
22) нема у сталном радном односу одговорно лице за спровођење добре
произвођачке и хигијенске праксе и примену HACCP (члан 53. став 2);
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. ЧЛАНОМ 63. 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 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 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);
16) ПРВИ ПУТ СТАВЉА У ПРОМЕТ НОВУ ХРАНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СЕ ТАКВА ХРАНА НАЂЕ У ПРОМЕТУ, А НЕМА
ДОЗВОЛУ (ЧЛАН 61. 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);
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 HACCP (члан 48. став 1);
19) нема у сталном радном односу одговорно лице за спровођење добре
произвођачке и хигијенске праксе и примену HACCP (члан 48. став 2);
20) не користи упутство за добру произвођачку и хигијенску праксу и
примену HACCP (члан 53. став 1);
21) нема у сталном радном односу одговорно лице за спровођење добре
произвођачке и хигијенске праксе и примену HACCP (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. ЧЛАНОМ 63. 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).
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);
14) ПРВИ ПУТ СТАВЉА У ПРОМЕТ НОВУ ХРАНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СЕ ТАКВА ХРАНА НАЂЕ У ПРОМЕТУ, А НЕМА
ДОЗВОЛУ (ЧЛАН 61. 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;
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. ЧЛАНОМ 63. овог закона;
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 3).
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 40.
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 41.
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
ОСНОВАНА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ
41/09) НАСТАВЉА СА РАДОМ 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 42.
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 43.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У
„СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.

