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OOСНОВЕ САНИТАЦИЈЕ ХРАНЕ У СНОВЕ САНИТАЦИЈЕ ХРАНЕ У 
УГОСТИТЕЉСТВУУГОСТИТЕЉСТВУ

-ВЕЖБЕ-

Теме на вежбама 

1. Надлежности и овлашћења 
фитосанитарног инспектора

2. Фитосанитарни инспектор
који врши инспекцијски надзор
на граничном прелазу или
царинском складишту

3. Надлежности и овлашћења 
пољопривредног инспектора

4. Надлежности и овлашћења 
санитарног инспектора
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Нареди повлачење из промета хране која није безбедна

Нареди ограничење или забрану промета хране, односно повлачење хране из 
промета до отклањања опасности, односно сумње у њену безбедност

Нареди уништавање хране која није безбедна у складу са овим законом
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Забрани употребу објеката, просторија, опреме и превозних средстава када не 
испуњавају прописане захтеве

Забрани употребу материјала, амбалаже и предмета који долазе у контакт с 
храном који би могли да угрозе здравље људи и доведу до неприхватљивих 
промена у саставу хране

Забрани рад лицима која рукују храном и долазе у контакт с храном која не
поседују прописане доказе о здравственим прегледима, као начин унутрашње
контроле

Нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са овим законом

Подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за привредни
преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега

Забрани рекламирање и означавање хране на начин који може да доведе у 
заблуду потрошача
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Забрани увоз пошиљки хране биљног порекла на нивоу примарне производње 
ако:

пошиљка или превозно средство не испуњава прописане услове; 
пошиљка хране биљног порекла на нивоу примарне производње није 
безбедна и 
пошиљку не прати прописана документација и сертификат на основу 

којих се може утврдити идентитет пошиљке

Привремено забрани увоз пошиљке хране биљног порекла на нивоу примарне
производње ако треба отклонити недостатке на пошиљци и пратећој
документацији или ако посумња у безбедност пошиљке у складу с анализом
ризика
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Забрани употребу и коришћење објеката за складиштење хране биљног порекла
на нивоу примарне производње на местима царињења ако не испуњавају
прописане захтеве

Забрани употребу хране биљног порекла на нивоу примарне производње ако не
испуњава прописане услове у погледу безбедности

Забрани употребу превозних средстава за превоз пошиљки хране биљног порекла
на нивоу примарне производње ако не испуњавају прописане услове

Нареди уништавање пошиљке хране биљног порекла на нивоу примарне
производње за коју се утврди да није безбедна, односно враћање пошиљке
испоручиоцу на захтев увозника

Подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за привредни
преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега и
нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са законом

Трошкови настали спровођењем мере уништавања, односно враћања
небезбедне пошиљке хране и хране за животиње падају на терет увозника
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Нареди повлачење из промета и производње хране биљног порекла која није
безбедна

Нареди ограничење или забрану промета и производње хране до отклањања
опасности, односно сумње у њену безбедност

Нареди уништавање хране у промету и производњи која није безбедна у складу
са овим законом
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Забрани рекламирање, оглашавање и означавање хране биљног порекла у
промету и производњи, на начин који може да доведе у заблуду потрошача

Забрани употребу објеката, просторија, опреме и превозних средстава који не
испуњавају прописане захтеве

Забрани употребу материјала, амбалаже и предмета који долазе у контакт
с храном биљног порекла у промету и производњи, који би могли да угрозе
здравље људи и доведу до неприхватљивих промена у саставу хране

Нареди повлачење из промета хране биљног порекла у промету и производњи,
која не испуњава захтеве прописане за безбедност хране

Нареди ограничење или забрану промета до отклањања недостатака, ако
храна и храна за животиње није означена, декларисана, оглашена и изложена,
у складу са овим законом и другим посебним прописима

Нареди ограничење или забрану промета до отклањања недостатака ако
субјект у пословању храном поступи супротно одредбама закона
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Подноси захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за привредни
преступ због кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега и
нареди друге мере и предузме друге радње, у складу са законом

Трошкови настали спровођењем мера, односно враћања небезбедне 
пошиљке хране и хране за животиње падају на терет странке
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Нареди повлачење из промета хране која није безбедна

Нареди ограничење или забрану промета, односно повлачење хране из
промета до отклањања опасности, односно сумње у њену безбедност

Нареди уништавање хране која није безбедна у складу са овим законом

Забрани рекламирање и означавање хране на начин који може да доведе у
заблуду потрошача у погледу састава, својства или дејства хране или
приписивање лековитог својства

Забрани употребу објеката, просторија, опреме и превозних средстава када не
испуњавају прописане услове, у складу са овлашћењима из закона

Забрани употребу материјала, амбалаже и предмета који долазе у контакт са
храном који би могли да угрозе здравље људи и доведу до неприхватљивих
промена у саставу хране

Нареди повлачење из промета хране која не испуњава захтеве прописане за
безбедност хране
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Забрани рад лицима која рукују храном и долазе у контакт са храном која не
поседује прописане доказе о здравственим прегледима

Забрани увоз хране која није безбедна и нареди да се врати пошиљаоцу

Забрани увоз хране и нареди уништење хране, ако није безбедна а не може
да се врати пошиљаоцу

Подноси захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за привредни
преступ и пријаву за кривично дело због кршења одредби овог закона и прописа
донетих на основу њега и нареди друге мере и предузме друге радње, у складу
са законом.

Сви прекршаји се санкционишу високим казнама
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
OOСНОВЕ САНИТАЦИЈЕ ХРАНЕ У УГОСТИТЕЉСТВУСНОВЕ САНИТАЦИЈЕ ХРАНЕ У УГОСТИТЕЉСТВУ


