
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку 
издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране 

која се извози, изгледу обрасца међународне потврде, као и 
евиденцији о издатим потврдама 

Члан 1. 

У Правилнику о начину и поступку издавања међународне потврде 
(сертификата) о безбедности хране која се извози, изгледу обрасца 
међународне потврде, као и евиденцији о издатим потврдама („Службени 
гласник РС”, број 49/19) члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 

Међународна потврда се издаје на захтев субјекта у пословању храном. 
Субјекат у пословању храном предаје захтев за издавање међународне 
потврде надлежном санитарном инспектору према адреси пословног седишта 
субјекта у пословању храном. 

Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се, односно прибављају се следећи 
докази: 

1) решење о упису у Регистар Агенције за привредне регистре Србије или 
последње промене у Агенцији за привредне регистре Србије; 

2) спецификација хране која се извози (у два примерка) која је дата у 
Прилогу 2а; 

3) стручно мишљење и аналитички извештај овлашћене и акредитоване 
лабораторије о безбедности и здравственој исправности хране; 

4) уверење о упису хране у базу података коју води Министарство, за храну 
из члана 3. став 1. тач. 2)–4) овог правилника; 

5) овлашћење подносиоца захтева, у случају подношења захтева преко 
пуномоћника; 

6) доказ о уплати трошкова поступка издавања здравствене потврде у 
складу са законом којим се уређују републичке административне таксе. 

Спецификација хране која се извози из тачке 3) овог члана дата је у 
Прилогу 2а који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Доказе из става 2. тач. 1) и 4) овог члана Министарство прибавља по 
службеној дужности, осим ако подносилац захтева изјави да ће их сам 
доставити. 

Међународна потврда важи до истека рока употребе хране за који је издата, 
а најдуже 12 месеци од дана издавања.” 

 

 



Члан 2. 

Прилози 1. и 2. који су одштампани уз Правилник о начину и поступку 
издавања међународне потврде (сертификата) о безбедности хране која се 
извози, изгледу обрасца међународне потврде, као и евиденцији о издатим 
потврдама („Службени гласник РС”, број 49/19), замењују се новим 
прилозима 1. и 2. који су одштампани уз овај правилник и чине његов 
саставни део. 

Члан 3. 

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



 



 



 



 



 



 


