
Правилник о допунама Правилника о декларисању, означавању и 
рекламирању хране 

Члан 1. 

У Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени 
гласник PCˮ, бр. 19/17, 16/18 и 17/20), у члану 2. после тачке 3) додаје се 
тачка 3а), која гласи: 

„3а) главни састојак је састојак или састојци хране који чине више од 50% 
те хране или које потрошачи уобичајено доводе у везу са називом хране, 
као и за које се у већини случајева захтева навођење количине тог 
састојка;ˮ. 

После тачке 21) додаје се тачка 21а), која гласи: 

„21а) посна храна је храна која није пореклом од топлокрвних животиња, 
нити је у било којој фази њене производње и прераде коришћена храна 
пореклом од топлокрвних животиња, нити су додати састојци (укључујући 
адитиве, носаче, ароме и ензиме) или помоћна средства у производњи или 
супстанце које нису адитиви, али се употребљавају на исти начин и у исте 
сврхе као помоћна средства, у прерађеном или непрерађеном облику, а који 
су пореклом од топлокрвних животиња;ˮ. 

Члан 2. 

У члану 26. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Ако су земља порекла или земља и место порекла наведени, али не 
одговарају земљи порекла или земљи и месту порекла главног састојка 
хране, потребно је: 

1) навести и земљу порекла или земљу и место порекла главног састојка, 
или 

2) навести да се земља порекла или земљa и место порекла главног састојка 
разликују од земље порекла или земље и места порекла хране.ˮ 

После новог става 3. додаје се став 4, који гласи: 

„Начин навођења земље порекла или земље и места порекла главног 
састојка дат је у Прилогу 10а – Начин навођења земље порекла или земље и 
места порекла главног састојка, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део.ˮ 

После досадашњег става 3, који постаје став 5, додаје се став 6, који гласи: 

„Одредбе овог члана не примењују се на ознаке географског порекла 
уређене законом којим се уређују ознаке географског порекла, законом 
којим се уређују јака алкохолна пића, односно законом којим се уређује 
вино, на ознаке заштићене у складу са међународним споразумима, као ни 



на регистроване жигове, ако ти жигови чине ознаку порекла, у складу са 
законом којим се уређују жигови.ˮ 

Члан 3. 

У члану 37. после става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе: 

„Информација о одсутности или смањеној присутности глутена у храни 
наводи се у складу са прописом којим се уређује здравствена исправност 
дијететских производа. 

У случају ненамерног присуства састојака који су пореклом од топлокрвних 
животиња, на посној храни могу се истовремено навести реч: „посноˮ и 
информација о могућем присуству састојака који могу да изазову алергије 
и/или интолеранције, који су резултат унакрсног контакта са састојцима 
посне хране, ако су предузете све мере предострожности у складу са добром 
произвођачком и хигијенском праксом.ˮ 

Члан 4. 

После Прилога 10 – НАВОЂЕЊЕ РОКА ТРАЈАЊА И ДАТУМА ЗАМРЗАВАЊА, 
који је одштампан уз Правилник о декларисању, означавању и рекламирању 
хране („Службени гласник PCˮ, бр. 19/17, 16/18 и 17/20) и чини његов 
саставни део, додаје се Прилог 10а – НАЧИН НАВОЂЕЊА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА 
ИЛИ ЗЕМЉЕ И МЕСТА ПОРЕКЛА ГЛАВНОГ САСТОЈКА, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ, осим одредаба члана 1. став 1, чл. 
2. и 4, које се примењују од 1. марта 2022. године. 

 

 

 

Прилог 10а 

НАЧИН НАВОЂЕЊА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА ИЛИ ЗЕМЉЕ И МЕСТА ПОРЕКЛА 
ГЛАВНОГ САСТОЈКА 

Овај прилог се односи на навођење земље порекла или земље и места 
порекла хране путем изјаве, сликовног приказа, симбола или појмова, који 
се односе на место или географско подручје, осим географских појмова који 
су део уобичајених и генеричких назива, при чему се тим појмовима 
дословно наводи географски појам, али то уобичајено обавештен просечни 
потрошач не сматра ознаком земље порекла или земље и места порекла. 



Земља порекла или земља и место порекла главног састојка који су 
различити од наведене земље порекла или од наведене земље и места 
порекла хране наводе се: 

1) y односу на једно од следећих географских подручја: 

(1) навођењем Републике Србије, државе чланице Европске уније или треће 
земље, или 

(2) навођењем „ЕУˮ, „ван-ЕУ-аˮ или „ЕУ и ван-ЕУ-аˮ, или 

(3) навођењем регије, или другог географског подручја унутар више 
земаља, које је дефинисано међународним јавним правом или које 
уобичајено обавештен просечни потрошач добро разуме, или 

(4) навођењем риболовног подручја у складу са актима Организације за 
храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO), или мора или слатководне 
површине, које је дефинисано међународним јавним правом или које 
уобичајено обавештен просечни потрошач добро разуме, или 

(5) навођењем регије или другог географског подручја Републике Србије, 
географског подручја унутар државе чланице Европске уније или унутар 
треће земље, које уобичајено обавештен просечни потрошач добро разуме, 
или 

2) следећом изјавом: „(име главног састојка) не потиче/потичу из (земља 
порекла или земља и место порекла хране)ˮ или сличном изјавом за коју се 
претпоставља да има исто значење за потрошача. 

Информације се наводе словима која нису мања од најмање величине слова 
која се захтева у складу са чланом 10. став 4. овог правилника. 

Ако се земља порекла или земља и место порекла хране наводе речима, 
налазе се у истом видном пољу као и ознака земље порекла или земље и 
места порекла хране и пишу се словима чија висина „хˮ износи барем 75% 
висине „хˮ ознаке земље порекла или земље и места порекла хране. 


