
Нацрт 
 

З А К О Н 
о изменама и допунама  

Закона о здравственој исправности предмета опште употребе 
 
 

Члан 1. 
 

 У Закону о здравственој исправности предмета опште употребе 
(„Службени гласник РС”, број 92/11), члан 3. мења се и гласи:  
 

„Члан 3. 
 

 Под предметима опште употребе, у смислу овог закона, подразумевају се:  
 

1) материјали и предмети који долазе у контакт са храном укључујући и 
амбалажу за паковање хране и предмета опште употребе; 

 
2) играчке; 

 
 3) козметички производи; 
 

4) предмети који при употреби долазе у непосредан контакт са кожом или 
слузокожом, било да се нарушава или не нарушава интегритет коже или слузокоже (као 
на пример: предмети за украшавање лица и тела, за пирсинг, имитација накита и сл.); 

 
5) средства за одржавање хигијене у домаћинству и у индустрији, 

укључујући и она која се користе у производњи и стављању хране у промет, 
дезинфекциона средства и инсектициди за употребу у домаћинству; 

 
6) дуван, дувански производи и прибор за пушење, електронске цигарете 

и пуњења за исте.” 
 

Члан 2. 
 

 У члану 4. тачка 1) мења се и гласи: 
 
 „1) материјали који долазе у контакт са храном јесу сировине и 
материјали од којих се израђују предмети опште употребе који долазе у контакт са 
храном;” 
 
 После тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи: 
 
 „1а) предмети који долазе у контакт са храном јесу посуђе, прибор, 
опрема, уређаји, постројења и амбалажа која се користи за паковање хране и других 
предмета опште употребе;” 
 

Тачка 2) мења се и гласи:  
„2) играчке јесу производи који су пројектовани или намењени, искључиво илио не, за 
игру деце млађе од 14 година;” 
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 Тачка 3) брише се. 
 

У тачки 7) после речи: „супстанце” додају се речи: „или смеше”, а речи: 
„препарати или производи”, бришу се. 
 
 Тачка 8) брише се. 
 

У тачки 9) реч: „чување” замењује се речју: „складиштење”, а речи: „код 
произвођача” бришу се. 
 

У тачки 1 4 ) по сле р ечи: „јесте” додају се речи: „безбедност и”, а реч: 
„декларације” замењује се речју: „декларисања”.  
 
 Тачка 15) мења се и гласи:  
„15) службена контрола јесте контрола здравствене исправности предмета опште 
употребе у свим фазама производње и промета, инспекцијско узорковање, програм 
мониторинга као и надзор над спровођењем унутрашње контроле;” 
 
 У тачки 17) после речи: „параметара” додају се речи: „и анализа 
података”. 
  

После тачке 18) додају се тач. 19) и 20) које гласе: 
 
 „19) изјава (тврдња) је било која порука или приказ на декларацији, 
укључујући сликовни, графички или симболички приказ којим се тврди, сугерише или 
наводи на мишљење да предмет опште употребе има посебна својства; 
  20) озбиљан нежељени ефекат је ефекат који доводи до привремене или 
трајне функционалне онеспособљености, инвалидности, хоспитализације, 
конгениталних аномалија или непосредног ризика од животне угрожености или смрти.” 
 

Члан 3. 
 
 Члан 6. мења се и гласи:  
 

„Члан 6. 
 

 Дозвољено је стављати у промет само здравствено исправне предмете 
опште употребе који су усаглашени са прописаним захтевима. 
 
 Министар надлежан за послове здравља прописује услове и захтеве у 
погледу здравствене исправности и усаглашености предмета опште употребе.” 
 

Члан 4. 
 
 После члана 6. додаје се члан 6а, који гласи: 
 

„Члан 6а 
 

 Пријављивање озбиљних нежељених ефеката насталих коришћењем 
предмета опште употребе спроводи се у надлежним институтима, односно заводима за 
јавно здравље. 
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 Институти, односно заводи за јавно здравље дужни су да податке о 
озбиљним нежељеним ефектима који су настали коришћењем предмета опште 
употребе, без одлагања доставе Институту за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут”, који води централну базу података. 
 
 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” дужан је 
да податке из централне базе података о озбиљним нежељеним екефктима насталим 
коришћењем предмета опште употребе доставља министарству надлежном за послове 
здравља без одлагања. 
 
 Информације из централне базе података, министарство надлежно за 
послове здравља, може да користи само у сврхе тржишног надзора и информисања 
потрошача.  

 
Када је информација о озбиљном нежељеном ефекту пријављена 

министарству надлежном за послове здравља, исто је дужно да о томе обавести и 
субјекта у пословању предметима опште употребе. 
 
 Министар надлежан за послове здравља прописује садржај и изглед 
обрасца за пријављивање озбиљних нежељених ефеката насталих коришћењем 
предмета опште употребe и начин пријављивања.” 
 

Члан 5.  
 

 У члану 7. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 
 
 „1) ако му недостаје декларација, односно уколико иста не испуњава све 
захтеве прописане за декларисање одређене врсте предмета опште употребе;” 
  

У тач. 2) и 6) реч: „сензорска” у одређеном падежу, замењује се речју: 
„сензорна“ у одговарајућем падежу. 
  

После тачке 8) додаје се тачка 9) која гласи: 
 
 „9) ако није у складу са прописима који уређују област здравствене 
исправности предмета опште употребе и ако није усаглашен са прописаним захтевима.” 
 
 Став 2. мења се и гласи: 
 
 „За поједине предмете који при употреби долазе у непосредан контакт са 
кожом или слузокожом, било да се нарушава или не нарушава интегритет коже или 
слузокоже, присуство материје или састојка из става 1 тачка 4) овог члана одређено је и 
прописом којим се уређују ограничења и забране производње, стављање у промет и 
коришћење хемикалија.” 
 

Члан 6. 
 

 У члану 8 .  став 2. речи: „здравственим изјавама“ замењују се речима: 
„изјавама (тврдњама)”, а р ечи: „ближе услове о декларисању и означавању предмета 
опште употребе”, бришу се. 
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Члан 7. 

 
 У члану 11. после става 1. додаје се нов став 2. који гласи:  
 

„Субјект у пословању предметима опште употребе дужан је да, пре 
стављања предмета опште употребе на тржиште, обезбеди да је исти усаглашен са 
прописаним захтевима.” 

 
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.  
 
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. после речи: „следљивости” 

додају се речи: „и усаглашености”. 
 

Члан 8. 
 
 У члану 1 2 . став 1. речи: „утврди његову здравствену неисправност”, 
замењују се речима: „утврди или оправдано посумња у његову здравствену 
исправност”. 
 

Члан 9. 
 

 После члана 14. додаје се члан 14а који гласи: 
 

„Члан 14а 
 

 Субјект у пословању предметима опште употребе дужан је да надлежним 
институтима, односно заводима за јавно здравље, пријави сваки озбиљан нежељени 
ефекат по здравље који је настао као последица коришћења предмета опште употребе, у 
складу са чланом 6а овог закона.” 
 

Члан 10. 
 

 Члан 16. мења се и гласи: 
 

 „Члан 16. 
 

 Субјект у пословању предметима опште употребе дужан је да, на 
документован начин у складу са својом делатношћу, успостави и спроводи унутрашњу 
контролу у свим фазама производње и промета, у складу са принципима добре 
произвођачке праксе, добре хигијенске праксе, водичима, као и анализом опасности и 
критичним контролим тачкама. 
 
 Субјект у пословању предметима опште употребе дужан је да, на захтев 
инспектора, стави на увид документацију која се односи на предмете опште употребе, 
документацију у вези са спроведеном унутрашњом контролом и другу документацију 
од значаја за здравствену исправност предмета опште употребе, када је то потребно.” 
 

Члан 11. 
 

 У члану 19. став 1. мења се и гласи: 
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 „Запослени у производњи предмета опште употребе морају имати 
основна знања о хигијени производа и личној хигијени.” 
 
 Став 5. брише се.  
 

Члан 12. 
 

 У члану 22. став 1. мења се и гласи:  
 „Лабораторијска испитивања здравствене исправности узорака предмета 
опште употребе узетих у службеној контроли, односно оцене усаглашености истих са 
прописаним захтевима, могу обављати овлашћене лабораторије здравствених установа 
и других правних лица које испуњавају прописане услове у погледу акредитације, 
просторија, опреме и стручног кадра.”  

 
Члан 13. 

 
 У члану 39. став 1. мења се и гласи:  
 
 „За извештавање, размену информација о здравственој неисправности 
предмета опште употребе, као и за обавештавање о предузетим мерама, да би се 
спречили или отклонили ризици здравствене неисправности тих производа, користе се 
прописани системи брзог обавештавања и узбуњивања, успостављени законима којима 
се уређује безбедност хране и општа безбедност производа, као мрежа за извештавање 
о директном и индиректном ризику чији су узрок предмети опште употребе.” 
  

Став 3. брише се. 
 

У ставу 4. речи: „тачка 2) – 4)” бришу се. 
 

Члан 14. 
 

 Члан 47. мења се и гласи: 
 

„Члан 47. 
 

 Новчаном казном у износу 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 
 

1) не достави податке о озбиљним нежељеним ефектима насталим 
коришћењем предмета опште употребе Институту за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут” (члан 6а став 2); 

2) не достави министарству надлежном за послове здравља податке из 
централне базе података о озбиљним нежељеним ефектима насталим коришћењем 
предмета опште употребе (члан 6а став 3); 

3) предмету опште употребе припише лековито својствo (члан 9. став 1); 
4) не обавести министарство надлежно за послове здравља да је узорак 

предмета опште употребе узет у службеној контроли здравствено неисправан (члан 
10.); 

5) не обезбеди следљивост у свим фазама производње и промета 
премета опште употребе (члан 11. став 1); 

6) не обезбеди да је, пре стављања предмета опште употребе на 
тржиште, исти усаглашен са прописаним захтевима (члан 11. став 2); 
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7) нема документацију којом идентификује, како субјекте од којих 
набавља сировине, материјале и предмете опште употребе тако и субјекте које снабдева 
сировинама, материјалима и предметима опште употребе (члан 11. став 3); 

8) не обезбеди доступност података о следљивости и усаглашености 
надлежним органима за вршење службене контроле (члан 11. став 4); 

9) не обустави производњу или промет предмета опште употребе, када 
утврди или оправдано посумња у здравствену исправност (члан 12. став 1); 

10) не обавести имаоце предметa опште употребе, министарство 
надлежно за послове здравља и јавност, да су предмети опште употребе променили 
власника (члан 12. став 2); 

11) не информише на ефикасан и јасан начин потрошаче о разлогу 
повлачења предмета опште употребе за које је утврђена здравствена неисправност, а 
који су дошли до потрошача (члан 13. став 3); 

12) писмено не обавести инспектора о месту, датуму и уништеној 
количини здравствено неисправних предмета опште употребе и не достави доказ да су 
уништени на безбедан и нешкодљив начин (члан 14. став 2); 

13) надлежним институтима / заводима за јавно здравље, не пријави 
сваки озбиљан нежељени ефекат по здравље, који је настао као последица коришћења 
предмета опште употребе, у складу са чланом 6а овог закона (члан 14а); 

14) на документован начин, у складу са својом делатношћу, не успостави 
и не спроводи унутрашњу контролу у свим фазама производње и промета, у складу са 
принципима добре произвођачке праксе, добре хигијенске праксе, водичима као и 
анализом опасности и критичним контролним тачкама (члан 16. став 1.); 

15) на захтев инспектора не стави на увид документацију која се односи 
на предмете опште употребе, документацију у вези са спроведеном унутрашњом 
контролом и другу документацију од значаја за здравствену исправност предмета 
опште употребе, када је то потребно (члан 16. став 2.); 

16) не поступи по решењу инспектора у року одређеном тим решењем 
(члан 44. став 1.). 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара. 
 
За прекршај из става 1. тач. 5)-16) овог члана казниће се и предузетник 

новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара.” 
 

Члан 15. 
 

 У члану 48. став 1 тачка 1) мења се и гласи: 
 
  

„1) запослени у производњи предмета опште употребе немају основна 
знања о хигијени производа и о личној хигијени (члан 19. став 1).” 
 

Члан 16.  
 

 Министар надлежан за послове здравља донеће подзаконске акте за 
спровођење овог закона у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона. 
 
 

Члан 17. 
 



 7 

 Субјекти у пословању предметима опште употребе дужни су да своје 
пословање ускладе са одредбама чл. 6a и 14a овог закона најкасније до 31. децембра 
2015. године. 
  

Члан 18. 
 

 До доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона, 
примењиваће се досадашњи прописи, ако нису у супротности с одредбама овог закона. 
 

Члан 19. 
 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
 


