
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: 17.11.2020. 

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):  

Бранислав Ракетић, Шеф Одсека означавање хране, шеме квалитета и органску производњу, b.raketic@minpolj.gov.rs 

тел. 011 3622-312 

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:  

- Правилник  о квалитету сирове кафе, производа од кафе, замена за кафу, као и сродних производа  

- Rulebook on the quality of raw coffee, coffee products, coffee substitutes, as well as related products 

- број страна: 16 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми:  

Члан 55. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09) 

5. Веза са другим прописима: Закон о безбедности хране 

6. Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском): 

Правилником је урађено даље усклађивања са Директивом Већа 77/436/ЕЕЗ о екстрактима кафе и екстрактима 

цикорије, као и доношење одговарајућих одредби у намери спречавања било каквих непоштених пракси које би 

доводиле  потрошаче у заблуду по питању својстава и састава сирове кафе, производа од кафе, замена за кафу, као и 

сродних производа од кафе.  

Правилником се такође уређује састојци које се могу додавати током производње производа који су предмет уређења, 

утврђује додатна заједничка правила о паковању и декларисању, односно уређује додатно означавању предметних 

производа као и навођење услова под којима се одређени називи могу користити за неке од ових производа, у циљу 

осигурања несметаног промета ових производа како на унутрашњем тржишту тако и при увозу и извозу истих.  

The Rulebook further harmonizes with Council Directive 77/436 / EEC on coffee extracts and chicory extracts, as well as the 

adoption of appropriate provisions in order to prevent any unfair practices that would mislead consumers as to the properties 

and composition of raw coffee, coffee products, coffee substitutes as well as related coffee products. 

The Ordinance also regulates the ingredients that may be added during the production of the products that are subject to 

regulation, seting up additional common rules on packaging and declaration, ie regulates the additional labeling of the products 

in question and the conditions under which certain names may be used for some of these products. in order to ensure the smooth 

circulation of these products both in the domestic market and in the import and export of the same. 

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): 

- Кафа, пржена или непржена, са или без кофеина; љуспице и опне од кафе; замене кафе које садрже кафу у било ком 

проценту; 

- Царинска тарифа: Глава 9 – тарифна ознака. 0901  

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): 

Овим правилником ближе се прописују услови у погледу квалитета сирове кафе, производа од кафе, замена за кафу, 

као и сродних производа, и то за: класификацију, категоризацију и назив производа; физичка, хемијска и сензорска 

својства и састав производа; врсту и количину сировина, додатака и других супстанци које се употребљавају у 

производњи и преради; методе узимања узорака и испитивање квалитета; елементе битних технолошких поступака 
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који се примењују у производњи и преради производа, као и декларисање и додатне захтеве за означавање производа.  

 

This Rulebook prescribes in more detail the conditions regarding the quality of raw coffee, coffee products, coffee substitutes, 

as well as related products, for: classification, categorization and name of the product; physical, chemical and sensory properties 

and composition of the product; the type and quantity of raw materials, additives and other substances used in production and 

processing; sampling methods and quality testing; elements of essential technological procedures applied in the production and 

processing of products, as well as declaration and additional requirements for product labeling.  

10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који 

се користе  

Директивом Већа 77/436/ЕЕЗ о екстрактима кафе и екстрактима кафкао основа за његову израду: 

 

- COUNCIL DIRECTIVE 77/436/EEZ of 27 June 1977 relating to coffee extracts and chicory extracts 

 

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:  

20.12.2018. (Планом рада Владе за 2020. год. и Акционим планом за ПГ 11 предвиђено је доношење овог прописа у IV 

кв. 2018.) 

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

13. Предложени датум примене прописа:  

31.мај 2022. године,  

14.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:  

Правилник о квалитету сирове кафе, производа од кафе, сурогата кафе и сродних производа („Службени гласник РС”, 

бр. 54/12 и 80/15) 

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          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

  

-По споразуму СТО / ТБТ         [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

-Остало - нпр. СТО / СПС-а     [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 


