ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Датум: 15.06.2020. године

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

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Тамара Бошковић,
tamara.boskovic@minpolj.gov.rs
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:
Правилник о квалитету за производе рибарства, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове
производе
Rulebook on quality of fishery products, shellfish, sea urchins, sea cucumbers, frogs, turtles, snails and products thereof
37 страна
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране („Службени
гласник РС”, број 41/09, 17/19)
5. Веза са другим прописима: Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране, хране („Службени гласник РС”, број
19/2017 и 16/2018)
6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском):
Усаглашавање са одредбама Уредбe (ЕЗ) бр. 1536/92 о утврђивању заједничких тржишних стандарда за конзервирану
туну и паламиду и Уредбом (ЕЗ) бр. 2136/89 о утврђивању заједничких тржишних стандарда за конзервиране сардине.
Harmonization with provisions of Regulation EC, no.1536/92 laying down common marketing standards for preserved tuna and bonito
and Regulation (EEC) No 2136/89 of 21 June 1989 laying down common marketing standards for preserved sardines
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):
Глава 03
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):
Прописују се услови у погледу квалитета за производе рибарства, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче,
пужеве и њихове производе и то за: класификацију, категоризацију и назив производа; физичка, хемијска, физичко-хемијска и
сензорска својства, као и састав хране; физичка, хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства сировина, као и врсту и
количину сировина, додатака и других супстанци које се употребљавају у производњи и преради хране, елементе битних
технолошких поступака који се примењују у производњи и преради хране; паковање и декларисање; додатне захтеве за
означавање хране.
Prescribes conditions regarding the quality of fishery products, shellfish, sea urchins, sea cucumbers, frogs, turtles, snails and products
thereof, relating to the classification, categorization and the name of the product; physical, chemical, physico-chemical and sensory
checks, as well as food composition; physical, chemical, physico-chemical and sensory properties of raw materials, as well as the type
and quantity of raw materials, additives and other substances used in food production and processing, elements of essential
technological procedures applied in food production and processing; packaging and declaration; additional food labeling requirements.
10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе
као основа за његову израду:
CODE OF PRACTICE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS- CAC/RCP 52-2003
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: јул 2020. године

13. Предложени датум примене прописа: 1.10.2020. године
14. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге:
Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче,
пужеве и њихове производе (“Службени лист СРЈ”, бр. 6/03 и „Службени лист СЦГ ˮ, бр. 56/03 и 4/04)
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

