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 ИНСТИТУЦИЈАЛНИ ОКВИРИ 

 АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТ 

 ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР 

 ЗАХТЕВИ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И ПРЕДМЕТЕ 

 УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНОДАВСТВА 

 ПЛАНОВИ 



НАДЛЕЖНА ИНСТИТУЦИЈА 

 Област безбедност хране 

•      Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде   

•      Министарство здравља 

 Министарство здравља  

     доношење прописа и надзор над применом прописа 

     (материјали и предмети у контакту са храном - 

      у свим фазама производње, прераде и промета) 

 

 Овлашћене акредитоване лабораторије  

     (лабораторијско испитивање) 

 

 Акредитационо тело Србије  

     (акредитација лабораторија према SRPS ISO17025 стандарду) 



АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

Министарство здравља 

Сектор за 
организацију 
здравствене  

службе 

Сектор за 
здравствено 
осигурање 

Сектор за јавно 
здравље и 

програмску 
здравствену 

заштиту 

Сектор за лекове и 
медицинска средства, 

психоактивне 
контролисане 

супстанце и прекурсоре 

Сектор за 
европске 

интеграције и 
међународну 

сарадњу 

Сектор за 
инспекцијске 

послове 

Секретаријат  Кабинет  

Група за јавне 
набавке 

Група за интерну 
ревизију 

Управа за 
биомедицину 



АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ОДЕЉЕЊЕ 
САНИТАРНЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 

ОДЕЉЕЊЕ 
ГРАНИЧНЕ 

САНИТАРНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

ОДЕЉЕЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ  

ОДЕЉЕЊЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 

ЛЕКОВЕ, 
МЕДИЦИНСКА 

СРЕДСТВА И 
ПСИХОАКТИВНЕ 
КОНТРОЛИСАНЕ 

СУПСТАНЦЕ И 
ПРЕКУРСОРЕ 

ГРУПА ЗА 
СТУДИЈСКО-

АНАЛИТИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ У 
ОБЛАСТИ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА 



АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одсек Крагујевац 
(Шумадијски и 

Поморавски округ) 
Шеф одсека (1+5)  

Одсек Краљево  
(Рашки округ)  

Шеф одсека  (1+6) 

Одсек Чачак 
(Моравички округ) 
Шеф одсека (1+4) 

Одсек Ужице  
(Златиборски округ)  

Шеф одсека (1+5) 

Одсек Шабац 
(Мачвански округ) 
Шеф одсека (1+4) 

Група Зајечар  
(Борски и Зајечарски 

округ)  
Руковод. групе (1+3)  

Одсек Пирот  
(Пиротски округ)  
Шеф одсека (1+4) 

Одсек Ваљево 
(Колубарски округ) 
Шеф одсека (1+4) 

Група Приштина 
(Косовски и Косовско-

Митровачки округ)  
Шеф одсека (1+3) 

Одсек Београд  
(град Београд( 

Шеф одсека (1+1+25)  
 

Одсек Пожаревац 
(Браничевски округ)  

Шеф одсека (1+4) 

Одсек Крушевац 
(Расински округ)  
Шеф одсека (1+5) 

Одсек Ниш (Нишки и 
Топлички округ) Шеф 

одсека (1+13+1)  

Одсек Лесковац 
(Јабланички округ) 
Шеф одсека (1+4)  

 

Одсек Врање  
(Пчињски округ) 

Шеф одсека (1+4) 

Одсек за координацију 
послова у областима 
санитарног надзора и 

унутрашњи надзор над 
имаоцима јавних овлашћења 

поверених послова у 
областима под санит.надз.  

Шеф одсека  

Група за унутрашњу 
координацију, планирање, 
извештаје, контрол.листе  
Руководилац групе (1+2) 

 

Група за унутрашњи надзор 
над имаоцима јавних 

овлашћења поверених 
послова у областима под 

санитарним надзором  
Руководилац групе (1+3) 

Група Смедерево  
(Подунавски округ) 
Руковод.групе (1+2) 

ОДЕЉЕЊЕ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ   

Начелник одељења  



АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ГРАНИЧНЕ САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
Начелник одељења  

Гранични санитарни инспектор - координатор - 2 

Одсек за гранично 
подручје Београд    

Шеф одсека (1+12) 

Гранично подручје 
Београд (9 ГСИ)  

Гранично подручје 
Вршац (2 ГСИ) 

Гранично подручје 
Крагујевац - 1 ГСИ 

Гранично подручје  
Чачак (1 ГСИ) 

Одсек за гранично  
подручје Суботица  
Шеф одсека (1+4) 

Гранично подручје  
Суботица (2 ГСИ)  

Гранично подручје 
Нови Сад (2 ГСИ) 

Гранично подручје 
Бачка Паланка  

(1 ГСИ)  

Група за гранично 
подручје Шабац   

Руководилац групе  
(1+2) 

Гранично подручје  
С. Митровица (1ГСИ) 

Гранично подручје 
Мали Зворник (1ГСИ) 

Одсек за гранично  
подручје Врање  

Шеф одсека (1+5) 

Гранично подручје 
Прешево (1ГСИ) 

Руководилац Групе 
Гранично подручје 

Димитровград 
(2ГСИ) 

Гранично подручје 
Ниш (2ГСИ) 



АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ 

СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ 
НАДЗОР И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

(ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ЗДРАВСТВО) АП ВОЈВОДИНА 
(поверени послови) 

ОДЕЉЕЊЕ ПСИ 
НОВИ САД 

(ЈУЖНО-БАЧКИ 
ОКРУГ) - 19 

ОДЕЉЕЊЕ ПСИ 
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 
(СРЕМСКИ ОКРУГ) -

6 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПСИ 

СУБОТИЦА 
(СЕВЕРНО-

БАЧКИ 
ОКРУГ) -7 

ОДЕЉЕЊЕ 
ПСИ 

СОМБОР 
(ЗАПАДНО-

БАЧКИ 
ОКРУГ) - 5 

ОДЕЉЕЊЕ ПСИ 
ЗРЕЊАНИН 
(СРЕДЊЕ-
БАНАТСКИ 
ОКРУГ) - 9 

ОДСЕК ПСИ 
ПАНЧЕВО 
(ЈУЖНО-

БАНАТСКИ 
 ОКРУГ) - 4 

ОДСЕК ПСИ 
КИКИНДА 
(СЕВЕРНО-
БАНАТСКИ 
ОКРУГ) - 4 



ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР 

• Закон о безбедности хране  

("Сл. гласник РС", бр. 41/2009 и 17/2019) 

 

• Закон о предметима опште употребе 

 (Сл. гласник РС бр. 25/19) 

 

• Правилник о захтевима у погледу здравствене 

исправности предмета опште употребе који се 

могу ставити на тржиште  

(СЛ СФРЈ бр. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91) - на снази 



Пут ка усклађеном законодавству 

• Закон о предметима опште употребе 

     материјали и предмети у контакту са храном укључујући и 

производе намењене одојчади и деци млађој од три године за 

олакшавање храњења и сисања, умиривања и спавања и 

амбалаж 

     (Regulation (EC) No 1935/2004, Regulation (EC) No 2023/2006) 

 
 

• Правилник о захтевима у погледу здравствене 

исправности предмета опште употребе који се могу 

ставити на тржиште  

    посуђе, прибор и амбалажа за животне намирнице 

     (није усклађиван са релевантним ЕУ законодавством ) 



 

Закон о предметима опште употребе 
и 

Правилник о захтевима у погледу здравствене 

исправности предмета опште употребе који се 

могу ставити на тржиште  
  

 

• Дозвољено је испоручити на тржиште, само здравствено 

исправне, односно безбедне, односно усаглашене  предмете 

опште употребе 

 

• Предмети опште употребе који се стављају у промет у 

Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији морају у 

погледу здравствене исправности одговарати условима 

прописаним овим правилником 

 

 



 

Правилник о захтевима у погледу здравствене 

исправности предмета опште употребе који се 

могу ставити на тржиште  

 
Посуђе и прибор за животне намирнице не смеју: 

 бити израђени од материјала који отпушта састојке штетне по 

здравље или неповољно утиче на органолептичка, физичка 

или хемијска својства животних намирница и на њихово 

одржавање у хигијенски исправном стању 

 

Посуђе и прибор намењени за прераду и држање лако кварљивих 

животних намирница не смеју: 

 бити израђени од материјала који је пропустљив и порозан и 

који не штити животне намирнице од неповољног спољног 

утицаја  

 ивице и друга места на којима се састају две површине 

таквог посуђа и прибора морају бити заобљени 



 

Правилник о захтевима у погледу здравствене 

исправности предмета опште употребе који се могу 

ставити на тржиште  

 

Забрањено је: 

 стављати у промет посуђе и прибор који су са унутрашње 

стране толико окрњени или оштећени да могу утицати на 

здравствену исправност животних намирница, односно на 

здравље потрошача 

 

Боје за бојење посуђа и прибора чије обојене површине долазе у 

непосредан додир са храном не смеју: 

 прелазити у храну нити смеју садржавати метале изнад 

прописаних вредности (специфичне миграције) 

 



 

Правилник о захтевима у погледу здравствене 

исправности предмета опште употребе који се могу 

ставити на тржиште  

 Посебни услови за производњу и промет 

 

• Метално посуђе и прибор  

• Емајлирано посуђе и прибор  

• Цементно посуђе и прибор  

• Глинено, керамичко, порцуланско и стаклено посуђе и прибор  

• Посуђе и прибор од вештачких маса (Вештачке масе - полимерни 

материјали: Поливинил - хлорид и остали полимери са омекшивачем и 

без омекшивача, Полиамиди, Полипропилен, Меламин-

формалдехидне, фенол-формалдехидне и уреа-формалдехидне масе, 

Еластомери, Полиетилен, Полистирен, Полиуретани, Незасићени 

полиестри)  

• Дрвено посуђе и прибор  

• Прибор од текстила  

• Остали прибор  

 



Правилник о захтевима у погледу здравствене 

исправности предмета опште употребе који се могу 
ставити на тржиште 

Правилником се такође уређују: 

 врсте и садржај вештачких материјала од којих се могу 

израђивати посуђе и прибор и амбалажа (поливинил хлорид 

и други полимери са или без омекшивача, полиамиди, 

полипропилен, меламин-формалдехид и фенол формалдехид, 

уреа формалдехид, еластомери, полиетилен, полистирен, 

полиуретан) 

 

Посуђе и прибор и амбалажа направљена од вештачких 

материјала не смеју: 

 испуштати у храну или модел раствор органске и 

неорганске супстанце, изнад прописаних вредности 



 

 

Закон о предметима опште употребе 

Општи захтеви за материјале и предмете намењене да дођу у 

контакт са храном  

(1935/2004) 

 
 

 

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 тако да, 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 

3) проузрокују погоршање сензорних својстава хране 

  

 



 

Закон о предметима опште употребе 
Декларација 

(1935/2004) 
 

  

 

Материјали и предмети намењени да дођу у контакт са храном 

морају бити декларисани у складу са овим законом и 

подзаконским актом који уређује област материјала и предмета у 

контакту са храном – на српском језику 

 



Закон о предметима опште употребе 
Декларација о усаглашености 

(1935/2004) 
 



Закон о предметима опште употребе 

Следљивост 

(1935/2004) 

 

ГДЕ?   У СВИМ ФАЗАМА ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА 

 

СВРХА?   ЛАКША КОНТРОЛА, ОПОЗИВ НЕИСПРАВНИХ ПРОИЗВОДА, 

ИНФОРМИСАЊЕ ПОТРОШАЧА И УТВРЂИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ 

 

КО?   СУБЈЕКТИ У ПОСЛОВАЊУ 

 

ШТА?  СИСТЕМИ И ПОСТУПЦИ КОЈИ ОМОГУЋАВАЈУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

СУБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ ОД КОЈИХ И КОЈИМА СЕ ИСПОРУЧУЈУ 

МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДМЕТИ И, ПО ПОТРЕБИ, СУПСТАНЦЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИ 

 

КОМЕ?  МИНИСТАРСТВО (САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР) 

 

КАКО?  ОДГОВАРАЈУЋИМ СИСТЕМОМ КОЈИ ОМОГУЋАВА ЊИХОВУ 

СЛЕДЉИВОСТ УЗ ПОМОЋ ОЗНАЧАВАЊА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА 



 

Закон о предметима опште употребе 

Добра произвођачка пракса за материјале и предмете који 

долазе у контакт са храном 

(2023/2006) 

 

 

Правила добре произвођачке праксе 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 



 

 

Закон о предметима опште употребе 

Подручје примене 

(2023/2006) 

 

 
 

Правила добре произвођачке праксе се морају примењивати 

на све секторе и све фазе производње, прераде и 

дистрибуције материјала и предмета који долазе у контакт са 

храном, изузев производње полазних сировина. 

Правила добре произвођачке праксе се, према потреби, примењују 

на поступке употребе штампарских боја 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, у складу са подзаконским актом који уређује област 

материјала и предмета у контакту са храном. 

 



 

 

Закон о предметима опште употребе 

Усклађеност са добром произвођачком праксом 

(2023/2006) 

 

 
  

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 прописаним 

подзаконским прописом којим се уређује област материјала и 

предмета у контакту са храном у делу коришћења 

штампарских боја, рециклираних материјала или других 

материјала 



 

Закон о предметима опште употребе 

Систем обезбеђења квалитета 

(2023/2006) 

 

 

Субјекат у пословању успоставља: 

• ефикасан и документован систем обезбеђења квалитета 

Овај систем мора да: 

• узме у обзир оспособљеност запослених, њихова знања и 

вештине и организацију простора и опреме (неопходни за 

обезбеђење усаглашеност) 

• примењен у складу са обимом пословања субјекта (не 

оптерећујући) 

Полазне сировине бирају се на основу: 

• установљених спецификација (којима се обезбеђује усаглашеност ) 

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 

 



 

Закон о предметима опште употребе 

Систем контроле квалитета 

(2023/2006) 

   

 

 субјекат у пословању успоставља и одржава ефикасан 

систем контроле квалитета 

 систем контроле квалитета обухвата надзор над применом и 

постизањем циљева добре произвођачке праксе и утврђује 

корективне мере уколико се ти циљеви не достигну  

 наведене корективне мере се примењују без одлагања и 

доступне су на увид санитарном инспектору 



 

Закон о предметима опште употребе 
Документација 

 
 

 ЧУВА  СЕ У ПАПИРНОМ или ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ 

 ОБУХВАТА: 

• спецификације,  

• производне формуле  

• обрада   

(значајна за усклађеност и безбедност готовог материјала или предмета) 

• бележење различитих производних поступака који се спроводе  

(битни за усаглашеност и безбедност готовог материјала и предмета) –  

уз поштовање резултата система контроле квалитета  

 

Субјекат у пословању даје на увид поменуту документацију 

санитарном инспектору на његов захтев 

 



Пут ка усклађеном законодавству 

Part B – Requirements for Specific FCM as per EU legislation 

 

 EU Regulation 1895/2005 оn the restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and 

articles intended to come into contact with food 

 EU Regulation 450/2009 on active and intelligent materials and articles intended to come into 

contact with food 

 EU Regulation 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact 

with foods 

 EU Regulation 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food 

 EU Regulation 284/2011 laying down specific conditions and detailed procedures for the import of 

polyamide and melamine plastic kitchenware originating in or consigned from the People’s 

Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China 

 EU Directive 2007/42 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film 

intended to come into contact with foodstuffs 

 EU Directive 84/500/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to 

ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs 

 

 

Part A – General Requirements & Good Manufacturing Practice (GMP) for Food Contact Materials 

 

 Regulation (EC) No 1935/2004  on materials and articles intended to come into contact with food 

 Regulation (EC) No 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come 

into contact with food 



Пут ка усклађеном законодавству 

Part B – Requirements for Specific FCM as per EU legislation 

 

 EU Directive 93/11/EEC concerning the release of the N-nitrosamines and N- nitrosatable 

substances from elastomer or rubber teats and soothers 

 EU Directive 78/142/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to 

materials and articles which contain vinyl chloride monomer and are intended to come into contact 

with foodstuffs 

 EU Directive 85/572 laying down the list of simulants to be used for testing migration of 

constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs 

 EU Directive 82/711 laying down the basic rules necessary for testing migration of the constituents 

of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs 

 

 

 
Part C – Serbian provisions on FCM – covering metal & alloys, wood, 

paper etc 



САНИТАРНИ НАДЗОР 
Пут ка усклађеном законодавству 

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for 

accreditation and market surveillance relating to the marketing of 

products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 

 

REGULATION (EC) No 882/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on official controls performed to 

ensure the verification of compliance with feed and food law, animal 

health and animal welfare rules 
 



 

Хвала на пажњи! 


