
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: 20.05.2020. 

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 за 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:  

- Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње   

- Rulebook on the control and certification in organic production and organic production methods  

- број страна: 117 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми:  

Члан 9. став 5, члан 14. став 2, члан 15. став 2, члан 17. став 4, члан 20. став 3, члан 23. став 4, члан 25. став 3, члан 26. 

став 3, члан 27. став 7, члан 28. став 3. и члан 29. став 3. Закона о органској производњи („Службени гласник РС”, број 

30/10) 

5. Веза са другим прописима: Закон о органској производњи  

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

Важећи Правилник о контроли и сертификацији и методама органске производње донет је пре 9 година. У  

међувремену у ЕУ донето је преко 15 спроведбених уредби који регулишу област органске производње. Усклађивањем 

Правилника о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње са прописима ЕУ, 

детаљније ће се прописати начин вршења контроле од стране контролних организација које су од стране МПШВ 

овлашћене за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи. Такође, развојем сектора органске 

производње посебно се појавила потреба да се пропишу детаљнија правила за органски вински сектор.Посебно је 

важно да ће се доношењем новог правилника проширити Списак супстанци које су садржане у средствима за заштиту 

биља дозвољеним за употребу у органској производњи у складу са Прописима ЕУ, што ће омогућити регистрацију 

већег броја средстава за заштиту биља на територији РС која могу да се користе у органској производњи. На тај начин, 

произвођачима који на располагању имају мали број средстава за заштиту биља олакшаће се сам процес производње, 

 The current Rulebook on control and certification and methods of organic production was adopted 9 years ago. In the 

meantime, over 15 implementing regulations, which regulate the field of organic production is adopted in the EU.   

Harmonization the Rulebook on control and certification in organic production and methods of organic production with EU 

regulations, the manner of control by control bodies authorized by the MAFWM to perform control and certification activities 

in organic production will be prescribed in more detail. Also, with the development of the organic production sector, there is a 

special need to prescribe more detailed rules for the organic wine sector. It is especially important that the adoption of the new 

rulebook will expand the list of substances contained in plant protection products permitted for use in organic production in 

accordance with EU regulations, which will allow the registration of more plant protection products in the territory of RS that 

can be used in organic production. 

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): 

Не постоје посебни тарифни бројеви за органске производе 

 

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): 

Правилник о контроли и сертификацији и методама органске производње у потпуности је усклађен са Уредбом Савета 
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(ЕЗ) бр. 834/2007 од 28. јуна 2018. године о органској производњи и обележавању органских производа, која замењује 

Уредбу (ЕЕЗ) бр. 2092/91 и Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 889/2008 од 5. септембра 2008. године о утврђивању детаљних 

правила за спровођење Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 834/2007 о органској производњи и обележавању органских производа, 

у погледу органске производње, обележавања и контроле;  

Oвим прaвилникoм ближe сe прoписуjу услoви кoje трeбa дa испуни кoнтрoлнa oргaнизaциja зa oбaвљaњe пoслoвa 

кoнтрoлe и сeртификaциje у oргaнскoj прoизвoдњи, мeтoдe oргaнскe биљнe и стoчaрскe прoизвoдњe, дужинa трajaњa 

пeриoдa кoнвeрзиje у биљнoj и стoчaрскoj прoизвoдњи, нaчин вршeњa кoнтрoлe у oргaнскoj прoизвoдњи и мeрe кoje 

oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja oдрeђуje у случajу утврђeних нeпрaвилнoсти у нaчину oбaвљaњa прoизвoдњe 

oргaнских прoизвoдa, сaдржинa и oбрaзaц eвидeнциje кojу вoди oвлaшћeнa кoнтрoлнa oргaнизaциja, кao и нaчин 

вoђeњa тe eвидeнциje, сaдржинa и oбрaзaц збирнe eвидeнциje, тeхнoлoшки пoступци прeрaдe у oргaнскoj прoизвoдњи, 

сaстojци, aдитиви и пoмoћнe супстaнцe кoje сe кoристe у прeрaди oргaнских прoизвoдa, нaчин чишћeњa и срeдствa зa 

чишћeњe тeхнoлoшких линиja, изглeд oзнaкe и нaциoнaлнoг знaкa oргaнских прoизвoдa, као и нaчин склaдиштeњa и 

прeвoзa oргaнских прoизвoдa. 

The Rulebook on control and certification and methods of organic production is fully in line with Council Regulation (EC) No 

834/2007 of 28 June 2007 on organic production and the labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 

2092/91 and Commission Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council 

Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and the labelling of organic products with regard to organic production, 

labelling and control; 

This Regulation shall describe more closely the conditions that have to be met by the control organization for execution of 

control and certification in organic production, methods of organic plant and livestock production, the duration of conversion 

period in plant and livestock production, carrying out of the control in organic production and measures determined by the 

authorized control organization in case of established irregularities in production of organic products, content and form of 

records kept by the authorized control organization, and the manner of keeping of these records, content and form of aggregated 

records, technological processing procedures in organic production, ingredients, additives and processing aids used in 

processing of organic products, cleaning procedures and cleaning products used for technological lines, the use of 

indications/logo and national indication/logo for organic products, as well as storage and transportation of organic products.   

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

се користе као основа за његову израду: 

- Уредба Савета (ЕЗ) бр. 834/2007 од 28. јуна 2018. године о органској производњи и обележавању органских 

производа, која замењује Уредбу (ЕЕЗ) бр. 2092/91;  

- Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 889/2008 од 5. септембра 2008. године о утврђивању детаљних правила за 

спровођење Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 834/2007 о органској производњи и обележавању органских производа, у погледу 

органске производње, обележавања и контроле;  

- Уредба Комисије (ЕЗ) бр. 1235/2008 од 8. децембра 2008 године о утврђивању детаљних правила за 

спровођење Уредбе Савета (ЕЗ) бр. 834/2007 у вези са увозом органских производа из трећих земаља.  

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:  

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

13. Предложени датум примене прописа:  

1. јул 2020. године 

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

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње („Службени гласник 

РСˮ, бр. 48/11 и 40/12) 

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? 
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   [  ]  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 

 


