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”, број 45/10,
114/2015)

број

Датум: 28.11.2021.
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса):
Министарство здравља Републике Србије, Немањина 22-26, Београд
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс):
Татјана Стаматовић, tatjana.stamatovic@zdravlje.gov.rs +381 11 311 44 13
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:
Правилник о храни за специфичне популационе групе
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми:
На основу чланa 26. став 6. тачка 4) и чланa 45. став 4. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09, 17/19)
5. Веза са другим прописима:
6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском):
Уређење области хране за специфичне популационе групе, усклађивањe са релевантним ЕУ прописима/
Regulation of the field of food for special groups, harmonization with relevant EU regulations
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):

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 уређују захтеви у погледу састојака и информација за следеће категорије хране:
1)храну за одојчад и малу децу (почетна и прелазна формула за одојчад, прерађена храна на бази житарица и дечја храна);
2)храну за посебне медицинске намене;
3)замену за комплетну дневну исхрану за особе на дијети за мршављење.
Овим правилником успоставља се листа супстанци које су дозвољене за додавање у једну или више категорија хране из става 1.
овог члана и утврђују правила која се примењују на ажурирање те листе. /
This Rulebook further regulates the requirements in terms of ingredients and information for the following categories of food:
1) food for infants and young children (initial and transitional formula for infants, processed cereal-based foods and baby food);
2) food for special medical purposes;
3) replacement for a complete daily diet for people on a weight loss diet.
This Rulebook establishes the list of substances that are allowed to be added to one or more categories of food referred to in paragraph 1 of
this Article and determines the rules that apply to the updating of that list.
10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе
као основа за његову израду:
REGULATION (EU) No 609/2013, REGULATION (EU) 2016/127, DIRECTIVE 2006/125/EC, REGULATION (EU) 2016/128, DIRECTIVE 96/8/EC,
REGULATION (EU) 2017/1798
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: maj 2022.
13. Предложени датум примене прописа:
14. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:
Oдредбе Главе II. - Дијететски производи, Правилника о здравственој исправности дијететских производа (Сл. гласник РС бр. 45/10 ,
27/11 , 50/12 , 21/15 , 75/15 , 7/17 , 103/18 ), у делу који се односи на формуле за одојчад, храна за одојчад и малу децу, храна за
особе на дијети за мршављење, храна за посебне медицинске намене.
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
-По споразуму ЦЕФТА [
] Дa
[
] Нe
-Остало – нпр. СТО / СПС-а [
] Дa
[
] Нe

[

] Дa

[

] Нe

