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Тема предавања

1. Усклађивање српског законодавства о храни са 
међународним законима ЕУ

Циљ предавања Задатак предавања



Бавити се историјом српског законодавства о санитацији и безбедности хране која
подразумева и храну и пиће у хотелијерству, заузимало би велики простор. Број
закона и правилника се често мењао. Томе је допринео распад СФРЈ.

У циљу приближавања ЕУ 2009. године Српски парламент усвојио Закон о храни.

Циљ овог закона је да обезбеди висок ниво заштите живота и здравља људи и заштиту
интереса потрошача, укључујући начело поштења и савесности у промету храном.



Привредни субјекти у производњи и промету храном

Садржина и начин вођења 
Централног регистра

Брисање из Централног 
регистра



Врсте и место лабораторија у контроли хране

Послови референтне 
лабораторије

Шта су  лабораторије и 
лабораторијска испитивања

Критеријуми и смернице  
уступљених послова



Место и улога Стручног савета за процену ризика у области безбедности 
хране

Обављање послова

Услови за безбедну храну
Забрањено је стављање у промет хране која није безбедна.

Мере огранјчења и 
забрана хране



Декларисање, означавање и рекламирање хране

Обавезе и одговорност субјеката који послују са храном

Одговорност Следљивост



Међународни стандарди, смернице и препоруке при увозу и извозу хране

Истоветност 
мера

Успостављање система брзог обавештавања и узбуњивања

Хитне мере
План управљања кризном 

ситуацијом

Ревидирање Програма управљања 
кризним ситуацијама



Хигијена хране 

Националне мере HACCP

Услови хигијене хране у 
пословању храном



Квалитет хране

Сви субјекти у пословању дужни су да обезбеде квалитет које прописује
Министарство

Остала храна

-Нова храна
- Генетски модификована храна 



Храна са ознаком традиционалног назива, имена порекла и географског 
порекла

-Ознака хране
- Додатни подаци у декларисању и означавању хране

Планови службене контроле и мониторинг безбедности хране 

Узорковање и 
методе анализе



Надзор над применом закона

Врши га Министарство преко:

1. ветеринарских инспектора

2. фитосанитарних инспектора и пољопривредних инспектора  

3. министарство надлежно за послове здравља преко санитарних 
инспектора



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ




