ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
МЕМОРАНДУМ ОРГАНА

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину
информисања који се односе на техничке прописе,
оцењивање усаглашености и стандарде (“Службени
гласник РС”, бр. 45/10, 114/15)

број

Датум:.09.12.2021. године
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса):
Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумарства и водопривреде, Нeмaњинa 22-26, 11000 Бeoгрaд
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс):
- Снежана Кумбарић, snezana.kumbaric@minpolj.gov.rs тел. 011 3622-312
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:
- Правилник o изменама и допуни правилника о квaлитeту прoизвoдa oд вoћa и пoврћa
- Rulebook on amendments to the Rulebook on the quality of fruit and vegetable products
- број страна: 1
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми:
Члан 55. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09 и 17/19)
5. Веза са другим прописима:
Закон о безбедности хране
6. Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском):
Овај правилник је потребно донети како би се отклонили недостаци у Правилнику о квaлитeту прoизвoдa oд вoћa и
пoврћa (,,Службени гласник РСˮ, број 128/20) уочени у непосредној комуникацији са произвођачима, а који се односе
на састојке који се могу додавати при производњи ајвара, као и ради прецизирања сировина и састојака које се могу
користити за производњу умака од поврћа и кечапа од парадајза.
This Ordinance needs to be adopted in order to eliminate the shortcomings in the Ordinance on the quality of fruit and vegetable
products ("Official Gazette of RS", No. 128/20) identified in direct communication with producers, which relate to ingredients
that can be added in the production of ajvar, as well as to specify the raw materials and ingredients that can be used for the
production of vegetable sauces and tomato ketchup.
7. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис
односи (класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији,
уколико је то могуће):
- ајвар (Глава 20. тарифни бр.2005 99 80 00- остало)
- умак од поврћа и кечап од парадајза (Глава 21. тарифни бр.2103 20).
8. Фаза:
Технички пропис у припреми
[
] Да [
] Не
Објављен технички пропис
[
] Да
[
] Не
Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у
фази припреме
9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):
Oвим правилником се прописује могућност додавања шећера при производњи ајвара, дефинишу се сировине и
састојци који могу да се користе за производњу умака од поврћа и кечапа од парадајза и прецизира да код кечапа од
парадајза, прописни минимални садржај суве материје треба да потиче од парадајза.
This rulebook prescribes the possibility of adding sugar in the production ajvar, defines raw materials and ingredients that can
be used for the production of vegetable sauces and tomato ketchup and specifies that in tomato ketchup, the prescribed
minimum dry matter content should come from tomatoes.
10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који
се користе као основа за његову израду:
/

2

11. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не
користе као основа за његову израду и разлози за њихово некоришћење:
/
12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу:
децембар 2021. године
Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“
13. Предложени датум примене прописа:
31. децембар 2021. године
14. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:
/
15. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[

] Да

[

] Не

16. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[

] Дa

[

] Нe

17. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[

] Нe

18. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[
] Дa
[
] Нe
19. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ

[

] Дa

[

] Нe

-Остало - нпр. СТО / СПС-а

[

] Дa

[

] Нe

[

] Дa

[

] Нe

