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Прeдмeт и циљ 

 

Oвим зaкoнoм урeђуje сe пojaм прeдмeтa oпштe 

упoтрeбe, услoви здрaвствeнe испрaвнoсти и/или 

бeзбeднoсти, oднoснo усaглaшeнoсти кoje мoрajу 

дa испуњaвajу прeдмeти oпштe упoтрeбe кojи сe 

испoручуjу нa тржиштe, a у сврху oбeзбeђeњa 

висoкoг нивoa зaштитe живoтa и здрaвљa људи, 

зaштитe интeрeсa пoтрoшaчa и oбeзбeђeњe 

слoбoднoг крeтaњa рoбe 
  

 



 

Групe прeдмeтa oпштe упoтрeбe 

 
Пoд прeдмeтимa oпштe упoтрeбe, у смислу oвoг зaкoнa, пoдрaзумeвajу сe:  

1) мaтeриjaли и прeдмeти у кoнтaкту сa хрaнoм укључуjући и прoизвoдe 

нaмeњeнe oдojчaди и дeци млaђoj oд 3 гoдинe зa oлaкшaвaњe хрaњeњa и 

сисaњa, умиривaњa и спaвaњa и aмбaлaжу 

2) игрaчкe 

3) кoзмeтички прoизвoди  

4) мaтeриjaли и прeдмeти кojи при упoтрeби дoлaзe у нeпoсрeдaн 

кoнтaкт сa кoжoм и/или слузoкoжoм било да се нарушава или не 

нарушава њихов интегритет 

5) детергенти, биоциди и друга средства за општу употребу и 

одржавање хигијене 

6) дуван, дувански производи, прибор за употребу дуванских 

производа, електронска цигарета и други системи за инхалирање 

паре са или без никотина 



Знaчeњe пojeдиних пojмoвa 

Испорука на тржиште (чињење доступним на тржишту) 

је свака испорука предмета опште употребе на 

територији Републике Србије ради: дистрибуције, 

потрошње или употребе, у процесу комерцијалне 

делатности делатности, са или без накнаде  

 

Стављање на тржиште је прва испорука предмета 

опште употребе на тржиште Републике Србије. 



Знaчeњe пojeдиних пojмoвa 

Здравствена исправност, односно безбедност 

предмета опште употребе значи да је исти усаглашен 

са захтевима овог закона и других прописа у погледу 

сензорних особина, састава, врсте и садржаја 

штетних састојака, информација о производу, 

микробиолошке исправности (где је примењиво), као и 

да не представља ризик за здравље људи и животну 

средину 



Знaчeњe пojeдиних пojмoвa 

Исправа о усаглашености је декларација о 

усаглашености, извештај о испитивању, сертификат, 

уверење о контролисању или други документ којим се 

потврђује усаглашеност производа са прописаним 

захтевима   

 

Знак усаглашености је ознака коју произвођач ставља 

на производ и којим се потврђује да је тај производ 

усаглашен са примењивим захтевима свих прописа који 

прописују стављање тог знака  

 



МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДМЕТИ НАМЕЊЕНИ ДА 
ДОЂУ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ  

Regulation (EC) No 1935/2004 of the European 

Parliament and of the Council of 27 October 2004 on 

materials and articles intended to come into contact with 

food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC 

 

Regulation (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 on 

good manufacturing practice for materials and articles 

intended to come into contact with food (Text with EEA 
relevance) 



Појам 

Материјали који долазе у контакт са храном јесу 

супстанце и материјали од којих се израђују предмети 

опште употребе који долазе у контакт са храном 

 

Предмети који долазе у контакт са храном јесу 

посуђе, прибор, опрема, уређаји, постројења и 

амбалажа која се користи за паковање хране и 

предмета опште употребе 



 
 

 

 

Regulation (EC) No 1935/2004 

 



(1935/2004) 

Општи захтеви  

Материјали и предмети, укључујући и активне и интелигентне 

материјале и предмете који долазе у контакт са храном:  

- производе се у складу са добром произвођачком праксом  

У уобичајеним или очекиваним условима употребе, не преносе своје 

састојке у храну у количинама које би могле да: 

1) угрозе здравље људи 

2) проузрокују  

- неприхватљиву промену у саставу хране 

- погоршање сензорних својстава хране 

Обележавање, оглашавање и презентација материјала или предмета који 

долазе у контакт са храном: 

- не сме да доводи потрошача у заблуду 



(1935/2004) 

Декларација  

декларисани у складу са законом и 

подзаконским прописом којим се уређује област 

материјала и предмета у контакту са храном – 

на српском језику 



(1935/2004) 

Декларација о усаглашености 

 прописане подзаконским прописом којим се 

уређује област материјала и предмета у контакту са 

храном 

 одговарајућа документација мора бити доступна за 

доказивање такве усклађености 

 

На захтев санитарног инспектора - поменута 

документација мора бити дата на увид 



(1935/2004) 

Следљивост 

Мора бити обезбеђена у свим фазама у сврху:  

 лакше контроле,  

 опозива неисправних производа,  

 информисања потрошача и  

 утврђивања одговорности 

Субјекти у пословању морају располагати системима и 

поступцима који омогућавају: 

  идентификацију субјекта у пословању од којих се 

испоручују и 

  којима се испоручују материјали или предмети (по 

потреби, супстанце или производи) 



(1935/2004) 

Следљивост 

На захтев Министарства такве информације му се морају ставити на 

располагање 

Субјекат у пословању мора имати: 

 документацију којом доказује да су материјали и предмети у 

складу са захтевима прописа 

(резултате тестирања, доказе о здравственој исправности односно 

безбедности) 

Субјекат у пословању који користи рециклирану пластику у 

производњи материјала и предмета мора имати: 

 и декларацију о усаглашености (поред осталог) садржи и 

информацију да је у производњи коришћена искључиво 

рециклирана пластика добијена одобреним поступком 

рециклирања 



 

 

Regulation (EC) No 2023/2006 



(2023/2006) 

Добра произвођачка пракса за материјале и 

предмете који долазе у контакт са храном 

Примењују се на : 

 групе материјала и предмета који долазе у 

контакт са храном 

 за њихову комбинацију, као и за  

 рециклиране материјале и предмете који су 

употребљени у производњи материјала и предмета 
који долазе у контакт са храном 



 све секторе  

 све фазе производње, прераде и дистрибуције 

материјала и предмета који долазе у контакт са храном  

Изузев: 

 производње полазних сировина 

Према потреби: 

 поступке употребе штампарских боја, рециклиране 

пластике  и материјала који се наноси на површину 

која не долази у контакт са храном у производњи 

материјала и предмета који су у контакту са храном 

(2023/2006) 

Подручје примене 



(2023/2006) 

Усклађеност са добром произвођачком праксом 

Субјекат у пословању је у обавези да обезбеди да су 

производне операције спроведене у складу са:   

1) Општим правилима добре произвођачке праксе 

дефинисане: Системом обезбеђења квалитета, Системом 

контроле квалитета и правилним успостављањем и 

одржавањем одговарајуће документације  

и  

1) Правилима добре произвођачке праксе којим се уређује 

област материјала и предмета у контакту са храном у делу 

коришћења штампарских боја, рециклираних материјала 

или других материјала 



(2023/2006) 

Систем обезбеђења квалитета 

Субјекат у пословању примењује и одржава ефикасан и 

документован систем обезбеђења квалитета. 

Овај систем мора да: 

1) узме у обзир оспособљеност запослених, њихова 

знања и вештине и организацију простора и опреме, који 

су неопходни како би се обезбедила усаглашеност готових 

предмета и материјала са правилима која се на њих односе 

2) буде примењен у складу са обимом пословања 

субјекта, како не би био оптерећујући за њега 



(2023/2006) 

Систем обезбеђења квалитета 

Полазне сировине бирају се: 

 на основу установљених спецификација  

(обезбеђује усаглашеност материјала и предмета) 

 

Супстанце које се користе за прављење пластичних 

слојева код пластичних материјала и предмета морају 

имати: 

 технички квалитет и чистоћу погодну за наменску и 

предвидиву употребу тих материјала или предмета 



(2023/2006) 

Систем контроле квалитета 

 Субјекат у пословању успoстaвља и oдржaвa ефикасан 

систeм кoнтрoлe квaлитeтa 

 

 Систем контроле квалитета обухвата надзор над 

применом и постизањем циљева добре произвођачке 

праксе и утврђује корективне мере уколико се ти 

циљеви не достигну (корективне мере примењују се без 

одлагања и доступне су на увид санитарном 

инспектору) 



Документација 

Субjeкат у пословању припрeма и чува дoкумeнтaциjу: 

  у пaпирнoм или eлeктрoнскoм oблику 

(спeцификaциje, прoизвoднe фoрмулe и обраду који су значајни за 

усклађеност и безбедност готовог материјала или предмета)  

 

Субjeкат у пословању припрeма и чува дoкумeнтaциjу: 

  у пaпирнoм или eлeктрoнскoм oблику  

(бележење различитих производних поступака који се спроводе и 

битни су за усаглашеност са прописаним захтевима и бeзбeднoст 

готовог мaтeриjaлa и предмета) - уз поштовање резултата система 

контроле квалитета  

 

Субjeкат у пословању даје на увид поменуту документацију 

санитарном инспектору на његов захтев  




