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Закони и подзаконска акта
Прописи у области безбедности хране са
посебним освртом на храну анималног
порекла
Мрежа акредитованих лабораторија у систему
службене контроле Управе за ветерину
Београд 09.06.2012

Подзаконска акта
• Правилник o квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса
и производа од меса, "Сл. гласник РС", бр. 31/12
• Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно
општим и посебним условима за хигијену хране животињског
порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла,
"Сл. гласник РС", бр. 25/11
р
о начинуу и поступку
у у спровођења
р
ђ
службене
у
контроле
р
• Правилник
хране животињског порекла и начину вршења службене
контроле животиња пре и после њиховог клања, "Сл. гласник
РС", бр. 99/10
• Правилник о начину разврставања и поступања са споредним
производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним
условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и
уништавање споредних производа животињског порекла,
начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и
условима за сточна гробља и јаме гробнице, "Сл. гласник РС",
бр. 31/11

• Правилник о садржини и изгледу обрасца као и начину
издавања заједничког ветеринарског улазног документа, "Сл.
гласник РС", бр. 70/10
• Правилник о изменама и допунама правилника о квалитету
производа од млека и стартер култура, "Сл. гласник РС", бр.
69/10
• Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно
општим о посебним условима за хигијену хране које морају да
испуњавају објекти за промет одстрељене дивљачи, као и
начину вршења службене контроле одстрељене дивљачи, "Сл.
гласник РС", бр. 68/10
• Правилник о врстама пошиљака које подлежу ветеринарско санитарној контроли и о начину обављања ветеринарскoсанитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима, "Сл.
гласник РС", бр. 56/10
• Правилник о садржини и начину вођења централног регистра
објеката, "Сл. гласник РС", бр. 20/10

•

•

•
•

Кровни закони
Закон о ветеринарству (“Сл. Гласник РС” 91/05, 30/2010):
чланови 22, 25, 26, 27, 29а
- акредитација
- мрежа државних лабораторија
- референтне лабораторије
- овлашћивање
ћ
Закон о безбедности хране (“Сл. Гласник РС” 41/09): чланови
19, 20
Закон о здрављу биља (“Сл. Гласник РС” 41/09)
Закон о средствима за заштиту биља (“Сл. Гласник РС” 41/09)

• Правилник о општим и посебним условима хигијене хране за
животиње, "Сл. гласник РС", бр. 78/10
• Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у
било којој фази производње, прераде и промета, "Сл. гласник
РС", бр. 72/10
• Правилник о начину и поступку издавања међународних
ветеринарских потврда (сертификата) за пошиљке животиња,
производа животињског порекла, хране животињског порекла,
хране за животиње, споредне производе животињског порекла
и пратећих предмета, као и евиденције о издатим
сертификатима, "Сл. гласник РС", бр. 76/10
• Правилник о садржини и изгледу обрасца као и начину
издавања заједничког ветеринарског улазног документа, "Сл.
гласник РС", бр. 70/10

• Правилник о садржини и начину вођења централног регистра
објеката, "Сл. гласник РС", бр. 20/10
• Правилник o условима и средствима за лишавање животиња
живота, начину поступања са животињама непосредно пре
клања, начину омамљивања и искрварења животиња, условима
и начину клања животиња без претходног омамљивања, као и
програму обуке о добробити животиња током клања, "Сл.
гласник РС", бр. 14/10
• Правилник о утврђивању програма систематског праћења
резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних
материја код животиња, производа животињског порекла, хране
животињског порекла и хране за животиње, "Сл. гласник РС",
бр. 91/09
• Правилник о ветеринарско-санитарним условима објекта за
производњу и промет хране животињског порекла, "Сл. гласник
РС", бр. 11/08
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• Правилници и инструкције у области здравствене заштите и
добробити животиња
Увођење и контрола Добре хигијенске праксе/НАССР/QMS
• Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било
којој фази производње, прераде и промета
• Водич за примену микробиолошких критеријума за храну
• Упутство за вршење службених контрола
• Обуке и тренинзи
• Пројекти подршке (ЕУ-ИПА, САД)

Веза са референтним ЕУ прописимакључни прописи
Назив референтног ЕУ прописа

Reg. laying down the general principles Сл. Гласник РС: 42/2009
and requirements of food law,
establishing the European Food
Safety Authority and laying down
Сл. Гласник РС: 72/2010
procedures in matters of food safety
Reg on Food Hygiene req
Reg.
req-ss
Сл Гласник РС: 73/2010
Сл.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Транспозиција “новог хигијенског пакета” ЕУ
Надлежна тела
Подела надлежности
Акредитација
Овлашћивање
Референтне лабораторије
Службена контрола
Централни регистар
Одговорност произвођача и самоконтрола
Програми мониторинга
Процена ризика
Систем раног узбуњивања, комуникација са релевантним телима
ЕУ

Начин уступања
• Процена потреба, обима и врсте лабораторијских
испитивања за које се конкурс расписује
• Конкурс који расписује надлежно министарство
• Именовање посебне комисије
• Одлука о избору: објављивање у службеном гласнику
• Потписивање уговора о међусобним обавезама

Службени гласник ЕУ

Reg. EC 178/2002

Reg.EC 2073/2005
Reg EC 852/2005
Reg.EC

Reg. on vet-sanitary conditions,
general and specific hygiene req-s for
food of anima origin
Reg. on official controls of food of
animal origin
Regulation on official controls

Сл. Гласник РС: 25/2011

Reg. on general and specific
requirements for feed hygiene
Reg. on TSEs + Order for import!

Сл. Гласник РС: 78/2010

Reg.EC 183/2005

OG RS No 96/2010

Reg.EC 999/2001

OG RS No 31/2011

Reg.EC 1774/2002;
Reg.EC 1069/2009

Reg. on handling of ABP not intended
for human consumption

Нови приступ

Српски пропис

Reg.EC 853/2004

Сл. Гласник РС: 99/2010

Reg.EC 854/2004

у поступку усвајања

Reg.EC 882/2004

Овлашћивање лабораторија
Услови за овлашћивање
1. Политика квалитет
2. Независност (одсуство било каквог утицаја: политичког,
економског, трговинског итд.)
3. Поверљивости
4. Кадрови
5. Изврсност (поузданост, стручно научни пројекти) и посвећеност
6. Техничка и научна подршка
7. Искуство
1+2+3+4+5+6+7= акредитација

Мрежа ветеринарских лабораторија
Република Србија
-25 управна округа
-12 епизоотиолошких подручја
Ветеринарски институти и државне лабораторије
- Научни институт за ветеринарство Србије
- Научни институт за ветеринарство Нови Сад
- Ветеринарски специјалистички институт “Сомбор”
р
р
специјалистички
ц ј
институт
у “Краљево”
р
- Ветеринарски
- Ветеринарски специјалистички институт “Шабац”
- Ветеринарски специјалистички институт “Зајечар”
- Ветеринарски специјалистички институт “Ниш”
- Ветеринарски специјалистички институт “Суботица”
- Ветеринарски специјалистички институт “Панчево”
- Ветеринарски специјалистички институт “Зрењанин”
- Ветеринарски специјалистички институт “Пожаревац”
- Ветеринарски специјалистички институт “Јагодина”
Институт за хигијену и технологију намирница
Факултет ветеринарске медицине-ТСЕ
- Факултет ветеринарске медицине-радијациона хигијена
Приватне лабораторије
-СП Лабораторија
-ЦИН
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Мрежа референтних и рутинских ветеринарских лабораторија у Републици Србији

Овлашћивање лабораторија

ВЛАДА

ACREDITATION
BOARD OF
SERBIA (ISO
17025)

МПТШВ

ВЛАДА

МТПШВ
Управа за ветерину

НРЛ за болести живине
ВСИ “Краљево”
Краљево

АТС

Овлашћивање

Акредитација

Мрежа лабораторија
-здравље животиња
-безбедност хране
-безбедност хране за животиње

НРЛ за испитивање
безбедности хране
хране, резидуа
остатака ветеринарских
лекова и других штетних
материја у храни
ИХТМ

Enhanced Permanent Dialogue

Quality standards (ISO 9001:2000, 17025)
QMS
Animal Heal.
9001:2000 ISO 17025

НЛ за млеко
Није
именована још
увек

Овлашћене ветеринарске
лабораторије за рутинска
испитивања

Статус акредитације и QMS
INSTITUTION

НРЛ за заразне и
егзотичне
болести са листе
OIE
НИВС

INSTITUTION

Food safety
ISO 17025

Feed testing
ISO 17025
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Animal Heal.
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Food safety
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17-18 September 2009.

NATIONAL SURVEILLANCE PROGRAM: (brucellosis and leucosis) financing of the laboratories:
costs in dinars

Узорци испитани у оквиру програма надзора заразних болести животиња
Institute

Samples 2005

VSI Kraljevo
VSI Šabc
VSI Jagodina
VSI Niš
VSI Požarevac
NIV
NIVS
VSI Zrenjanin
VSI Zaječar
VSI Pančevo
VSI Subotica
VSI Sombor

Samples 2009

Samples 2010

561,671
350,994

455,996
377,917

403,488
274,283

581,212
349,586

322,852

265,662

165,282

239,958

299,174

252,640

217,077

240,789

158,471

132,397

104,262

116,304

154,926

160,484

116,423

131,093

139,184

Total:
3.000.000
2.500.000

Samples 2008

83,718

86,565

104,043

124,592

112,748

99,446

104,409

118,825

102,504

90,421

97,199

79,337

65,753

66,621

67,738

78,824

73,274

63,967

63,409

76,174
76
174
2,465,024

53,306
53
306
2,136,399

56,565
56
565
1,744,400

63,705
63
705
2,159,445

Institute

VSI Kraljevo
VSI Šabc
VSI Jagodina
VSI Niš
VSI Požarevac
NIV
NIVS
VSI Zrenjanin
VSI Zaječar
VSI Pančevo
VSI Subotica
VSI Sombor
Total:

2.465.024

Mean:2,136,317
SD:295,399

1.744.400

1.500.000

Costs 2008

Samples 2009

Costs 2009

Samples 2010

Costs 2010

455,996

106,331,676.00

403,488

24,932,472.52

581,212

40,221,904.80

377,917

84,945,699.58

274,283

15,847,769.34

349,586

24,060,129.20

265,662

56,055,048.04

165,282

9,604,536.84

239,958

16,490,877.60

252,640

60,269,720.12

217,077

12,167,862.64

240,789

16,418,921.40

132,397

29,680,556.52

104,262

6,256,969.02

116,304

8,120,830.80

160,484

36,942,146.72

116,423

6,717,068.58

131,093

8,954,760.40

83,718

21,237,163.28

86,565

6,697,720.12

104,043

7,055,161.00

112,748

26,434,870.94

99,446

6,382,072.48

104,409

7,219,379.20

102,504

25,051,261.94

90,421

5,674,368.66

97,199

7,055,833.60

65,753

15,303,565.14

66,621

4,072,814.84

67,738

73 274
73,274

16 543 386 42
16,543,386.42

63 967
63,967

3 971 600 34
3,971,600.34

63 409
63,409

53,306

13,506,575.00

56,565

3,471,886.68

63,705

4,513,688.80

2,136,399

492,301,669.70

1,744,400

105,797,142.06

2,159,445

149,613,283.40

5,087,829.60
4 413 967 00
4,413,967.00

NSP: brucellosis &leucosis laboratory costs

2.159.445

2.136.399
2.000.000

Samples 2008
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Graph 4: Food safety-official control (number of samples-trend line)

Безбедност хране на првом месту!
Testing of food of animal origine‐2008‐2011 (trend line)
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Хвала на пажњи
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