
На основу члана 30. став 3. Закона о безбедности хране 

(„Службени гласник РС”, број 41/09),  

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДЕКЛАРИСАЊУ, ОЗНАЧАВАЊУ И 

РЕКЛАМИРАЊУ ХРАНЕ 

 

- Објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 101/13 - 

 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о декларисању, означавању и рекламирању хране 

(„Службени гласник РС”, број 85/13), Прилог 4. - Означавање одређених 

састојака називом категорије уместо специфичним називом, који је одштампан 

уз Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране („Службени 

гласник РС”, број 85/13) и чини његов саставни део замењује се новим 

Прилогом 4. - Означавање одређених састојака називом категорије уместо 

специфичним називом, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

  

Број: 110-00-112/2013-09 МИНИСТАР 

У Београду, 14. новембра 2013. године 

    

 

 

проф. др Драган Гламочић 
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ПРИЛОГ 4. 

 

ОЗНАЧАВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ САСТОЈАКА НАЗИВОМ КАТЕГОРИЈЕ 

УМЕСТО СПЕЦИФИЧНИМ НАЗИВОМ 

 

 

ДЕФИНИЦИЈА НАЗИВ КАТЕГОРИЈЕ 

Рафинисана уља, осим  маслиновог уља „Уље” уз навођење,  

- „биљно” или „животињско” или 

- навођење одређеног биљног односно 

животињског порекла. 

Израз „потпуно хидрогенизовано” или 

„делимично хидрогенизовано” наводи се уз 

назив хидрогенизованог уља 

Рафинисане масти „Маст” уз навођење, 

- „биљна” или „животињска” или  

- навођење одређеног биљног односно 

животињског порекла. 

Израз „потпуно хидрогенизована” или 

„делимично хидрогенизована” наводи се уз 

назив хидрогенизоване масти 

Мешавина брашна састављена од две 

или више врста житарица  

„Брашно” иза чега следи попис житарица од 

којих је брашно произведено, према 

редоследу масе  

Скроб и модификовани скроб 

(физичким или ензимским методама)  

„Скроб” 

Све врсте риба, када је риба састојак 

друге хране и под условом да назив и 

представљање такве хране не упућује на 

одређену врсту рибе 

„Рибе” 

Све врсте сира када је сир или 

мешавина сирева састојак друге хране, 

и под условом да назив и представљање 

такве хране не упућује на одређену 

врсту сира  

„Сир” 

Сви зачини чији удео није већи од 2% 

масе производа 

„Зачин (и)” или „мешавина зачина” 

Сво биље и делови биља, чији удео није 

већи од 2% масе производа 

„Биље” или  „мешавине биља” 

Све врсте припремљене масе гума које 

се користе у производњи гумених база 

за гуме за жвакање  

„Гумена база” 

Све врсте уситњених, печених 

производа од житарица 

„Презле” 

Све врсте шећера (моно и дисахариди) „Шећер” 

Анхидрована декстроза или 

монохидратна декстроза 

„Декстроза” 

Глукозни сируп или анхидровани 

глукозни сируп 

„Глукозни сируп” 
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Дозвољена количина масног и 

 везивног ткива за састојке који се означавају називом „месо” 

Врста Маст (%) Везивно ткиво (%) 
(3)

 

Сисари (осим меса 

лагоморфа и меса свиња) и 

мешавина осталих врста у 

којој превладавају сисари 

25 25 

Месо свиња 30 25 

Месо птица и лагоморфа 15 10 

 

 Ако се пређе највећа наведена количина, али су задовољени  

критеријуми дефиниције „меса” тада се количина „...меса” мора да 

пропорционално смањи те се у списку састојака осим израза „... месо” мора да 

наведе и присуство масног и/или везивног ткива. 

 

___________________________ 

(1) Дијафрагма и мишићи масетера су део мишића скелета, док 

срце, језик, мишићи главе (осим масетера), мишићи  шаке (карпуса), стопала 

(тарзуса) и репа то нису. 

(2) За означавање на енглеском, ова ознака може да буде замењена 

генеричким називом састојака за дату врсту животиња. 

 (3) Количина везивног ткива рачуна се на основу односа између 

количине колагена и мишићних беланчевина. За количину кологена узима се 

количина хидроксипролина помножена фактором 8. 
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Све врсте млечних беланчевина 

(казеини, казеинати и протеини 

сурутке) и њихове мешавине 

„Млечни протеини” или „млечне 

беланчевине” 

Пресовани, цеђени или рафинисани 

какао маслац 

„Какао маслац” 

Све врсте вина дефинисане важећим 

прописима о вину 

„Вино” 

Мишићи скелета
(1)

 од појединих врста 

животиња сисара и птица, који су 

намењени исхрани људи, са природно 

укљученим и пријањајућим ткивом, при 

чему укупна количина масног и 

везивног ткива није већа од вредности 

назначене у  прилогу и у којима месо 

представља састојак друге хране. Из ове 

дефиниције искључени су производи 

који су дефинисани изразом 

„механички сепарисано месо” МСМ.  

„... месо” и назив(и)
(2)

 животињске врсте од 

које потиче 


