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УВОД

Примена Закона о органској производњи ( «Службени гласник» РС 30/10 и 17/19-
др.закон) почела је 2011. године. Овај Закон припреман је у складу са Уредбом 
Савета (ЕС) бр. 834/2007 (у даљем тексту Уредба бр. 834/2007) о органској 
производњи и обележавању органских производа у којој су постављени циљеви, 
начела и принципи органске производње и Уредбом Kомисије (ЕК) бр. 889/2008 
(у даљем тексту Уредба бр. 889/2008) о утврђивању детаљних правила за 
спровођење Уредбе бр. 834/2007 у погледу органске производње, обележавања 
и контроле. Kада се упо реди садржај вежећег Закона о органској производњи са 
Уредбама у скла ду са којима је припреман, уочава се да њиме нису обухваћене 
све области Уредби.

Комисија ЕУ је након доношења поменутих уредби континуирано ажу ри-
рала имплементационе прописе. Kључна ажурирања правила од носно аката 
за спро вођење прописа у области производње тицала су се органског квасца 
Уредба бр. 1254/2008, органске аквакултуре Уредба бр. 710/2009 и органског 
вина Уредба бр. 203/2012. Када је реч о правилима увоза, Уредбом Kомисије 
(ЕК) бр. 1235/2008 утврђена су детаљна правила у вези са увозом органских 
производа из трећих зе маља, а Уредбом бр. 126/2012 је регулисан споразум о 
еквиваленцији орган ских стандарда ЕУ и САД. 

Након дугог процеса усклађивања и ревидирања, Европска комисија је у јуну 2018. 
године донела нову Уредбу (ЕУ) бр. 2018/848 (у даљем тексту Уредба бр.2018/848) 
Европског парламента и Савета о органској про изводњи и означавању ор ган-
ских производа и стављању ван снаге Уредбе бр. 834/2007. Примена Уредбе 
бр. 2018/848 је почела у јануару 2022. године, а на основу ове Уредбе  Комисија 
доноси подзаконске акте.

У циљу усклађивања са Уредбом бр. 2018/848 Министарство пољо при вреде, 
шумарства и водопривреде припрема нова законска решења у домену органске 
производње. 
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Она ће, поред тога што ће детаљније уредити поједине области, донети и већи број 
измена које ће се у будућности одразити на функционисање сектора органске 
производње који се више од једне деценије одвијао у складу са важећим Законом.

Циљ овога водича је да пружи основне смернице и приближи свим учесницима 
у сектору органске производње у Србији разлике и новине које доносe бу дућа 
законска решења у односу на важећи Закон и припреми их на што ефикасније 
прилагођавање и функци онисање унутар сектора када нови Закон о органској 
производњи буде у примени. 
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1.
ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА НОВЕ УРЕДБЕ  

(ЕУ) БР. 2018/848

Сектор органске пољопривреде у Европској Унији се брзо развиjao протеклих 
година, не само у погледу површине која су под органском пољопривредом него 
и у смислу броја газдинстава и укупног броја регистрованих субјеката, па је 
протеклих година утврђена потреба за преиспитивањем прописа Европске Уније 
о органској производњи у циљу побољшања правила која одговарају високим 
очекивањима потрошача и гарантују потпуну јасноћу онима којима су упућена. 

Полазећи од чињенице да је органска производња свеобухватан начин 
управ љања производним јединицама односно производњом хране у коју су 
укључени високи стандарди и која обједињује најбоље праксе у односу на жи-
вотну средину и климу, висок степен биолошке разноликости, очување при-
родних ресурса, примењује високе стандарде за добробит животиња, који 
су у складу с потражњом све већег броја потрошача, органска производња у 
друштву има двоструку улогу, при чему се њоме с једне стране обезбеђује посе-
бно тржиште одговарајући на потражњу потрошача за оваквим производима, а 
с друге стране осигуравају јавно доступна добра којима се доприноси заштити 
животне средине, добробити животиња и руралном развоју.

Такође, циљеви Уредбе су и: 

	 Заштита потрошача  
	 Заштита пољопривредних произвођача, прерађивача и трговаца од не-

ло јалне конкуренције  
	 Јачање сектора органске пољопривредне производње као одрживог 

облика пољопривредне производње.

2.
КЉУЧНЕ ИЗМЕНЕ КОЈЕ ЈЕ ДОНЕЛА УРЕДБА  

(ЕУ) БР. 2018/848

Обим примене претходне Уредбе бр. 834/2007 који је обухватао си рове, не-
пре рађене пољопривредне производе, семе и други биљни репро дуктивни 
ма теријал, прерађене пољопривредне производе који се користе као храна и 
храна за животиње, Уредбом је проширен производима који су уско повезани 
са пољопривредом.
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Дефиниције којима се описује значење појединих израза проширене су, 
односно уведене су нове, као на пример: превентивне мере, мере пре до строж-
ности, органски хетерогени материјал, органска сорта по годна за ор ган ску 
производњу, матична биљка, биодинамичне смеше, надлежно тело, орган 
надлежан за контролу органске производње, помоћно средство у про изводњи, 
прехрамбени ензим, упакована храна, производња усева повезаних са зем-
љиштем, интегритет органских или производа из периода конверзије итд.

Међу циљеве и општа начела органске производње увршћени су и нови као што 
су: подстицање кратких канала дистрибуције и локалне про изводњe, допринос 
незагађеној животној средини и одржавање ду горочне плодности земљишта, а 
такође и подстицање очувања ретких и аутохтоних раса животиња у опасности 
од изумирања, допринос од ко  ришћења биљног генетичког материјала 
прилагођеног специфичним по требама и циљевима органске пољопривреде и 
очување природних пејзажа. 

Уредбом бр. 2018/848 органским произвођачима је омогућен при ступ хете ро-
геном, односно разноликом генетичком материјалу, и то пре тежно семенима 
за ратарске усеве. Раније ово семе није било легално до ступно пољопривред-
ницима јер га карактерише висок ниво генетске и фе но типске разноликости, 
а што је управо веома корисно за органску по љо привреду, док прописи који 
регулишу квалитет семена захтевају висок ниво хомогености семена.

Управљање земљиштем и ђубрењeм је наглашено са обавезном производњом 
махунарки, као главног или покровног усева у плодореду као и других усева за 
зеленишно ђубрење.

Газдинство се може поделити на јасно и ефикасно одвојене производне јединице 
за органску производњу, за производе из периода конверзије и за производе 
који нису добијени органском производњом, под условом да су у производним 
јединицама које нису органске: укључене различите врсте, у случају животиња 
као и укључене различите сорте које се могу лако разликовати, у случају 
биљака, што представља изузеће од одредбе која прописује да се на целом по-
љо  привредном газдинству примењују правила органске производње.

Међутим, у случају производње вишегодишњих биљних врста за које је по-
требан период производње од најмање три године, могу  се укључити и ра зли-
чи те сорте које се не могу лако разликовати,  или исте сорте, под условом да је 
пред метна производња у оквиру плана конверзије и под условом да конверзија 
по следњег дела површине која се односи на предметну производњу у органску 
про изводњу започне што је пре могуће и заврши се у року од највише пет година.

Кључне разлике претходно описаних одредби у односу на Уредбу бр. 889/2008 је 
то што могућност употребе истих сорти у случају производње вишегодишњих 
за сада за које је потребан период узгајања од најмање три године, није била екс-
плицитно наведенa, и што је конверзија површина које су биле предмет од-
редбе Уредбе бр. 889/2008 требала да почне у року од 5 година, док нова одредба 
прописује да конверзија започне што пре и заврши се у року од највише пет година.
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Такође, Уредбом бр. 2018/848 дата је могућност гајења биљака за про изводњу 
украсног и зачинског биља у посудама које се крајњем по тро шачу продају 
заједно са посудом, као и производња садница или расада у посудама за даље 
пресађивање. 

Први пут је и производња проклијалих семена и главица цикорије (радич) 
категорисана као биљна производња, док je према тумачењима старе Уредбе, 
већина држава чланица ову производња третирала као прераду, нарочито 
због строгих захтева у погледу хигијене и управљања објектима који се баве 
производњом таквих производа. Уједно, ова производња је и један од изузетака 
у оквиру правила за биљну производњу заснованом на обавезном начелу да 
буде уско повезана са земљиштем.  

Поступно ће се укидати изузећа у вези употребe биљног репро дук тивног ма-
те ријала, животиња и протеинске хране за живину и свиње који нису про-
изведени методама органске проозводње. У ту сврху, на основу по да  така о 
доступности биљног репродуктивног материјала, животиња и про теинске 
хране за живину и свиње произведених методама органске про изводње који 
ће бити прикупљени путем база података, Kомисија ће раз мотрити њихову 
доступност на тржишту Уније. Kомисија би пет година након датума почетка 
примене Уредбе поднела извештај Европском парламенту и Већу о доступности 
и разлозима за могући ограничени приступ субјеката у органској производњи 
репродуктивном материјалу, животињама и храни за животиње. На основу 
тога, донеће евентуалне прописе у вези с укидањем или продужетком изузећа 
и одобрења у вези с употребом репродуктивног биљног материјала, живо тиња 
и протеинске хране који нису произведени методама органске про и зводње.

Најзначајније промене у сточарској производњи тичу се додатних пр а  вила 
за узгајање живине, свиња, зечева и јелена уз побољшан кон цепт до бробити 
животиња у погледу распореда објеката за смештај жи вотиња и спо бодних 
површина намењених њиховој исхрани. 

Такође, постоје ограничења уз могућа изузећа у исхрани животиња као и код 
увођења животиња које нису из органске производње, када по стоји оправдана 
потреба за тим.

Што се тиче исхране животиња, већи проценат хране треба да долази са самог 
газдинства или ако то није могуће са других производних једница, али из 
истог региона па је прописано да 60% (а 70% од 2023. године) хране за краве, 
овце, козе, коње, јелене и зечеве и 30% за свиње и живину треба да буде таквог 
порекла. Према претходној Уредби, ови проценти су износили 60% и 20%.  

Трајање дужине периода конверзије за пашњаке и oтвoрeнe пoвршинe који 
се користе за исхрану животињских врста које нису биљоједи је могуће да се 
скрати на годину дана, а могућност скраћења периода конверзије на 6 месеци за 
пашњаке и отворене површине у случају када  тoкoм прeтхoднe гoдинe они нису 
били трeтирaни прoизвoдимa кojи нису дoзвoљeни у oргaнскoj прoизвoдњи 
више није омогућено као што је било прописано у Уредби бр. 889/2008.
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Увођење животиња које нису произведене методама органске производње је и 
даље могућ на основу изузећа која омогућавају да се оне могу користити само 
када животиње из органске производње нису доступне на тржишту. Међутим, 
изузећа нису више трајна као у Уредби бр. 834/2007 већ  у оквиру одређених  
пре лазних периода. Утрврђивање периода за ова изузећа зависиће од  података 
у базама држава чланица у којима се воде подаци о доступним животињама из 
органске производње.

Неке од измена у погледу производа и супстанци који се могу ко ристити у 
преради хране тичу  се производње и употребе арома. Упо треба природних 
арома је ограничена на неколико категорија и успостављена су детаљна правила 
за органске ароме. Дозвољено је користити само природне ароме који потичу 
од наведених  природних састојака. На пример, дозвољена је само „природна 
арома лимуна“, што значи да је арома добијена од најмање 95% лимуна.1

Сви састојци настали од инжењеринга наноматеријала су забрањени. 

Флекси бил ност у погледу порекла састојака за навођење порекла са стојака 
про извода који не потичу из Европске Уније прелази са 2% на 5%.

Након прелазног периода, биће доступна листа производа за чишћење и де-
зинфекцију дозвољених за употребу у преради и складиштењу хране.

У области сертификације једна од највећих новина у Уредби бр. 2018/848 је 
групна сертификација, односно прописана су детаљна правила за групе опе-
ратера. Према претходним прописима, сертификација група оператера је била 
могућа само за земље у развоју. Правила за групну сер тификацију су у Уредби бр. 
2018/848 успостављена и веома су де таљна. Систем групне сертификације може 
се применити и за мале по љо  привреднике у ЕУ и широм света. Успостављени 
су специфични кри те ријуми да би се дефинисало које категорије произвођача 
могу да се при друже групи. У погледу сертификата, постоје обавезни модели 
које треба следити, како за оператере тј. субјекте из ЕУ, тако и за оне који нису 
из ЕУ. 

Успостављени су нови приступи за поступање у вези са неу сагла ше нос тима и 
остацима неодобрених производа, како за оператере тако и за кон трол на тела.

Неке од промена у међународној трговини и увозу у ЕУ, које се тичу садашњих 
споразума о еквивалентности са четрнаест трећих земаља, морају се по ново 
преговарати у облику трговинских споразума у   року од наредних пет година. 

Контролна тела која су призната као еквивалентна треба да буду призната у 
складу са проценом  о усаглашености у року од 3 године, од почетка примене. 

Уредбе бр. 2018/848.  У пракси то значи да ће се захтеви ове Уредбе примењивати 
у трећим земљама са око 1-1,5 година закашњења у односу на ЕУ.1

1 У складу са чл. 16. Регулатива (ЕК) бр. 1334/2008 
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3.
УСКЛАЂИВАЊЕ  ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ  

СА ПРАВНОМ ТЕКОВИНОМ ЕУ  
У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

С обзиром на то да је Републици Србији у марту 2012. године одобрен статус кан-
дидата за чланство у ЕУ, неопходно је спровести свеобухватне реформе у сектору 
пољопривреде и руралног развоја. Преговори о приступању Репу блике Србије 
са Европском унијом формално су отворени Међувладином конференцијом 21. 
јануара 2014. године у Бриселу.

Заједничка пољопривредна политика ЕУ једна је од најзначајнијих области, како 
у погледу броја прописа који регулишу ову област, тако и у погледу удела пољо-
привредног буџета у укупном буџету Европске уније. Наиме, величина буџета 
Заједничке пољопривредне политике је веома висока и износи нешто мање од 
40% укупног буџета ЕУ.

Главни циљ Заједничке пољопривредне политике је да се обезбеди стабилно 
снабдевање тржишта пољопривредним производима по приступачним ценама 
што, са друге стране, значи одговарајући приход за пољопривредне произвођаче.

Оно што представља посебан изазов у процесу преговора за Републику Србију 
јесте што се очекују извесне промене у оквиру реформисане Заједничке 
пољопривредне политике ЕУ за период 2023-2027, којима ће администрација 
Србије морати да се прилагођава „у ходу“.

Правне тековине у области пољопривредне политике преговарају се у више пот-
поглавља. Окосницу пољопривредне политике ЕУ чини подела на два стуба. 

Први стуб чине директна плаћања и тржишне интервенције, док се други стуб 
односи на политику руралног развоја.

Директна плаћања подразумевају да, уз поштовање одређених услова (очување 
животне средине и здравља људи, безбедност хране, поштовање добробити 
животиња, одржавање земљишта у добром стању), пољопривредници добијају 
подстицаје без обзира на то којом се врстом производње баве. Ови подстицаји 
имају за циљ да обезбеде стабилан приход без обзира на тржишну несталност и 
финансирају се из Европског гарантног пољопривредног фонда, као и тржишне 
интервенције.

2 Европска комисија у складу са чланом 33. Уредбе Савета (ЕС) бр. 834/2007 и чланом 10. Уредбе 
Kомисије (ЕК) бр. 1235/2008  признала контролна тела која су надлежна за обављање послова 
контроле и сертифкације у трећим земљама у режиму еквиваленције.
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Тржишне интервенције се односе на интервентни откуп и друге облике по-
вла чења производа са тржишта, подршку производњи одређених производа, 
систем квота (млеко и шећер), подршку произвођачким организацијама (у 
сектору воћарства и повртарства). Неопходно је подвући да у овој области, као и 
у области директних плаћања, држава чланица не може имати своје националне 
мере, већ је у питању политика на нивоу Европске уније.

Рурални развој обухвата мере које су неопходне за развој активности у руралним 
областима, а које доприносе јачању конкурентности пољопривреде и шумарства, 
побољшању биодиверзитета руралних подручја, унапређењу квалитета живота, 
као и мере за подстицање диверзификације руралне економије. Средстава за ове 
мере обезбеђују се из Европског фонда за рурални развој.

Резултат усклађивања Републике Србије са прописима Европске уније у области 
пољопривреде и руралног развоја биће приступ тржишту ЕУ са преко 500 ми ли-
она потрошача, уређеност производње, прераде и продаје пољопри вредних про-
извода на заједничком тржишту, као и са трећим земљама. Чланство у Европској 
унији омогућиће пољопривредницима коришћење средстава из фон  дова за 
пољопривреду и рурални развој, побољшати квалитет производа и самим тим 
знатно повећати њихову конкурентност на тржишту ЕУ. Због свега на ве деног, 
преговори у области пољопривреде и руралног развоја су изузетно за  хтевни.

Усклађивање домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ у области по-
љопривреде као и његова имплементација треба да доведу до стварања одго-
варајућег административног оквира за спровођење Заједничке пољопривредне 
по литике и Заједничке политике рибарства ЕУ чији су основни циљеви: по ве ћање 
продуктивности, обезбеђивање одговарајућег нивоа животног стандарда пољо-
привредног становништва, стабилизација тржишта, гарантовано снабдевање и 
обезбеђивање снабдевања потрошача по разумним ценама.

Прописи који се односе на пољопривреду у ширем смислу (обухватају и политику 
безбедности хране, ветеринарску и фитосанитарну политику) подељени су у 
неколико целина односно  преговарачких поглавља:  

	 Поглавље 11 – пољопривреда и рурални развој 
	 Поглавље 12 – безбедност, ветеринарска и фитосанитарна политика
	 Поглавље 13 – рибарство

Поглавље 11 обухвата велики број обавезујућих правила од којих се многа не-
посредно примењују. Суштина функционисања Заједничке пољопривредне по -
литике је правилна примена ових правила и ефикасна заштита и контрола њи-
хове примене од стране државне администрације. Заједничка пољопривредна 
политика захтева успостављање система као што су Платна агенција и 
Интегрисани систем контроле и управљања као и одговарајућих капацитета 
за спровођење мера руралног развоја. Земље чланице морају бити способне да 
примењују шеме директне подршке пољопривредницима и да примењују пра-
вила заједничке организације тржишта за различите пољопривредне производе.
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Преговарачка група 11 – Пољопривреда и рурални развој

У оквиру ПГ 11, у циљу лакшег обављања послова, образовано је 6 подгрупа:

1. Директна плаћања
2. Агенција за плаћања, Интегрисани систем управљања и контроле (IACS) и 

Систем за идентификацију земљишних парцела (LPIS)
3. Хоризонталне политике и структуре (Трговина, FADN, Државна помоћ, 

Статистика и друга хоризонтална питања)
4. Организација заједничког тржишта
5. Политика квалитета, органска производња и промоцијa
6. Рурални развој

Органска производња

Закон о органској производњи у Републици Србији, усвојен је у мају 2010. го-
дине, а његова примена је почела 01.01.2011. године („Службени гласник РС”, 
број 30/10, 17/19-други закон) (у даљем тексту важећи Закон). Овим Законом 
уре ђује се производња пољопривредних и других производа методама ор-
ганске производње, циљеви и начела органске производње, методе органске 
про  изводње, контрола и сертифкација у органској производњи, прерада, обе ле-
жавање, складиштење, превоз, промет, увоз и извоз органских производа, као и 
друга питања од значаја за органску производњу. Закон је припреман у складу 
са прописима Европске уније - Уредбом бр. 834/2007 и Уредбом бр. 889/2008. 

Закон има два пратећа правилника: Правилник о контроли и сертифкацији у 
органској производњи и методама органске производње („Службени гласник РС”, 
број 95/20 и 24/21) (у даљем тексту Правилник број 95/20 и 24/21) и Правилник 
о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији за 
издавање потврде, као и о условима и начину продаје органских производа 
(„Службени гласник РС”, број 88/16) (у даљем тексту Правилник број 88/16).

Доношењем Правилника број 95/20 и 24/21, учињен је корак више на усаглаша-
вању са прописима Европске уније. Правилником су прописане методе органске 
биљне и сточарске производње, дужина трајања периода конверзије у биљној 
и сточарској производњи, начин вршења контроле у органској производњи 
и мере које овлашћена контролна организација одређује у случају утврђених 
неправилности у начину обављања производње органских производа, садржина 
и образац евиденције коју води овлашћена контролна организација, као и начин 
вођења те евиденције, садржина и образац збирне евиденције, технолошки 
поступци прераде у органској производњи, састојци, адитиви и помоћне 
супстанце које се користе у преради органских производа, начин чишћења и 
средства за чишћење технолошких линија, изглед ознаке и националног знака 
органских производа, као и начин складиштења и превоза органских производа. 
Посебно треба истаћи да је овим правилником уређена потпуно нова област 
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везана за органску производњу вина и детаљније прописан начин контроле 
органских произвођача везано за мере које овлашћена контролна организација 
може одредити у случају утврђених неправилности у начину обављања органске 
производње. Такође, у складу са Уредбом (ЕУ) бр. 2019/2164 ажуриране су листе 
дозвољених средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта у органској 
производњи, активних супстанци које су садржане у средствима за заштиту биља 
дозвољених за употребу у органској производњи, спискови производа, односно 
додатака у производнји хране за животиње који се могу користити у исхрани 
животиња, састојци, адитиви и помоћне супстанце које се користе у преради 
сировина добијених методама органске производнје, квасца и производа од 
квасца и списак производа и супстанци који су дозвољени за употребу у органској 
производнји производа из сектора вина.

Правилником број 88/16 ближе се прописује документација која се доставља 
овлашћеној контролној организацији ради издавања потврде о томе да је 
сертификовани органски производ који се увози произведен у складу са законом 
којим се уређује органска производња и прописима донетим на основу тог 
закона, као и услови и начин продаје органских производа који се могу продавати 
заједно са производима из конвенционалне производње само ако су упаковани.

4. 
У СУСРЕТ НОВИМ ЗАКОНСКИМ РЕШЕЊИМА  

О ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

У циљу усклађивања са Уредбом бр.2018/848 Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде припрема нова законска решења у домену органске 
производње.

Будућа законска решења, осим што ће детаљније уредити поједине области, 
донеће и већи број измена које ће се у будућности одразити на функционисање 
сектора органске производње у Србији, који се више од једне деценије одвијао 
у складу са важећим Законом. Планираним законским решењима неке области 
су много детаљније прописане, а поједине су претпрпеле мање или веће измене. 
Биће уређене и потпуно нове области, које нису биле важећим Законом. 

Циљ овога водича је да се  сви учесници у органској производње  упознају са 
планираним законским решењима,  са акцентом на одредбе које ће се највише 
мењати и области које нису или су само у начелу прописане важећим Законом. 

Водичем се не разматрају све области које су предмет планираних  законских 
решења, већ он  служи само као основнo упутство у виду смерница.
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Фаза производње, припреме и дистрибуције
јесте свака фаза од примарне производње органског производа или производа 
из периода конверзије до његовог складиштења, прераде, превоза и продаје или 
испоруке крајњем потрошачу, укључујући, где је то примењиво, означавање, огла
шавање, увоз, извоз и активности поверене подуговарачима.

Припрeма 
јесу пoступци кoнзeрвирaњa или прeрaдe органских прoизвoдa или прoизвoдa из 
периода конверзије, или сви други пoступци кojи сe спрoвoдe нa нeпрeрaђeнoм 
прoизвoду бeз прoмeнe пoчeтнoг прoизвoдa, кao штo су клaњe, рeзaњe, чишћeњe 
или млeвeњe, кao и пaковање, oзнaчавање или измeнa oзнaкa кoje сe oднoсe нa 
органску прoизвoдњу.

4.1. ПРЕДМЕТ, ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ

4.1.1. Предмет
Планираним законским решењима уредиће се начела органске производње и 
утврдити општа и посебна правила органске производње, употреба ознаке за 
органске производе приликом обележавања и оглашавања, контрола, серти-
фикација и надзор, додатна правила о службеним контролама уређена прописом 
о службеним контролама, као и друга питања од значаја за органску производњу.

4.1.2. Подручје примене 
Планирани закон примењиваће се на: 

	пољопривредне производе који су добијени у свим фазама органске биљне 
и сточарске производње, укључујући аквакултуру и пчеларство као и про-
изводи који потичу из таквих производа.

Они обухватају:
	 живе или непрерађене пољопривредне производе, укључујући семе и 

други биљни репродуктивни материјал
	 прерађене пољопривредне производе који се користе као храна
	 храну за животиње

	производњу, припрему, обележавање, дистрибуцију, стављање у промет, увоз 
или извоз ових производа, или производи који су намењени производњи, 
припреми, означавању, дистрибуцији, стављању у промет, увоз и/или извозу.
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	друге производе који су уско повезане са пољопривредом и када се они про-
изводе, припремају, означавају, дистрибуирају, стављају у промет, увозе или 
извозе, или су намењени производњи, припреми, обележавању, ди стри-
буцији, стављању у промет, увозу и/или извозу и то:  
	 квасци који се користе као храна или храна за животиње;
	 мате чај, кукуруз шећерац, лишће винове лозе, срце палме, изданци 

хмеља и други слични јестиви делови биљака и производи од њих;
	 морска со и друге соли за храну и храну за животиње;
	 чаура свилене бубе погодна за намотавање;
	 природне гуме и смоле;
	 пчелињи восак;
	 етарска уља;
	 плутани затварачи од природне плуте, који нису агломерисани и без 

везивних супстанци;
	 памук, негребани и нечешљан;
	 вуна, негребана и нечешљана;
	 сирова кожа и необрађена кожа;
	 традиционални биљни препарати на биљној бази;

	све субјекте који у било којој фази производње, припреме, озна ча вања, 
дистрибуције, стављања у промет, увоза или извоза учествују у активностима 
које се односе на горе набројане производе.

4.1.3. Значење појединих израза/дефиниције 
Дефиниције којима се описује значење појединих израза  планираним закон-
ским решењима биће проширене као на пример: превентивне мере, мере пре-
до строжности, органски хетерогени материјал, органска сорта погодна за 
органску производњу, матична биљка, биодинамичне смеше, надлежно тело, 
орган надлежан за контролу органске производње, помоћно средство у про из-
водњи, прехрамбени ензим, упакована храна, производња усева повезаних са 
зем љиштем, интегритет органских или производа из периода конверзије.

Превентивне мере
су мере које треба предузети од стране субјекта у свакој фази производње, припреме 
и дистрибуције да би се осигурало очување биодиверзитета  и квалитета земљишта, 
мере за спречавање и контролу штетних организама и болести и мере које треба  
предузети да би се избегли негативни утицаји на животну средину, здравље 
животиња и здравље биљака.

У важећем Закону дефиниција произвођача обухвата сва лица која се баве про-
изводњом, прерадом, стављају у унутрашњи, односно спољнотрговински промет 
органске производе. 
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Табела 1. Примери производа који ће моћи/неће моћи да буду сертификовани 

Категоријa производа  Производи- примери 

Биљке и сирови-непрерађени 
биљни производи 

Поврће, воће, житарице, индустријске 
биљке, крмно биље, итд √

Репродуктивни биљни  материјал Семе и саднице, расад √

Алге и непрерађени производи 
од аквакултуре

Риба слатководна и морска,  мекушци, 
нори, спирулина, хлорела алге, итд. √

Животиње и непрерађени 
животињски производи

Овца, крава, коза, свиња, млеко, мед, 
јаја, итд. √

Прерађени пољопривредни 
производи, укључујући 
производе од аквакултуре, за 
употребу као храна

Намази, напици, сокови, тестенине, 
мармеладе, џемови, рибље конзерве,  
млечни производи, итд.

√

Вино √

Вуна, негребана и нечешљана √

Кожа, сирова и необрађена √

Пчелињи восак √

Етарска уља √

Традиционални биљни 
препарати на биљној бази √

Храна за животиње √

Kвасац који се користи у 
људској и сточној исхрани √

Морска со и друге соли √

Козметика Не

Производи који потичу из 
хидропонске производње Не
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Планираним законским решењима физичко или правно лице које је одговорно 
да обезбеди да се у свакој фази производње, припреме и дистрибуције која је под 
његовом контролом поступа у складу са предвиђеним законским решењем, биће 
дефинисано као оператор односно субјект.

Надлежно тело
је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Министарство), односно 
унутрашња јединица Министарства надлежна за спровођење активности које су 
предмет Закона.

Орган надлежан за контролу органске производње 
је орган надлежан за организацију службених контрола и других службених актив
ности, односно сектор пољопривредне инспекције.

Контролно тело
је засебно правно лице коме су надлежни органи поверили одређене послове из 
области службених контрола или одређене послове који се односе на друге службене 
активности или тело из тређих земаља признато од надлежног органа за потребе 
спровођења контрола у тређим земљама у циљу увоза органских производа или 
производа у периоду конверзије у Републику Србију.

Мере предострожности
су мере које субјекти треба да предузму у свакој фази производње, припреме и 
дистрибуције како би се избегла контаминација производима или супстанцама које 
нису одобрене за употребу у органској производњи у складу са овим Законом и 
прoписимa дoнeтим нa oснoви њeгa и да се избегне мешање органских производа 
са производима који нису из органске производње.

Оператор односно субјект 
је физичко или правно лице које је одговорно да обезбеди да се у свакој фази 
производње, припреме и дистрибуције која је под његовом контролом поступа у 
складу са овим Законом.

Први пут, у циљу јаснијег сагледавања контролног система прописане су дефи ни-
ције надлежног телa и органа надлежног за контролу органске про из водње. Поред 
тога предвиђена је промена назива за контролне организације у контролно тело. 
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4.2. ЦИЉЕВИ И НАЧЕЛА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Основни циљеви и начела биће детаљније прописана планираним законски ре-
ше њем, а поред општих, предвиђено је да се дефинишу и посебна начела која  ће 
се примењивати на пољопривредне активности и аквакултуру, у преради ор ган-
ске хране и органске хране за животиње, што важећим Законом није про пи сано.

Подстицање кратких канала дистрибуције и локалне производње, допринос не  -
за  гађеној животној средини и одржавање дугорочне плодности земљишта, као и 
подстицање очувања ретких и аутохтоних раса животиња у опасности од изу ми -
рања, допринос од коришћења биљног генетичког материјала прила го ђеног спе -
цифичним потребама и циљевима органске пољопривреде и очување при род  них 
пејзажа су неки од ново наведених циљева и општих начела органске про  изводње.

4.3. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДЊЕ

Важећим Законом нису прописана општа правила производње, док су методе 
органске биљне и сточарске производње, репродуктивни материјал, област 
прераде, складиштење, превоз само у начелу дефинисани, а детаљи су прописани 
Правилником број 95/20 и 24/21. 

Будуће законско решење даће доста детаљнија општа правила за производњу, 
прераду, репродуктивни материјал, али и прописаће сасвим нова правила као 
што су: правила за органски узгој алги и животиња из аквакулуре, правила 
производње за органско вино, правила производње за органску прерађену храну 
за животиње, правила производње за квасце који се употребљавају као храна 
или храна за животиње, правила производње у ванредним случајевима. 

У оквиру правила производње посебно ће бити прописане одредбе за: општа 
пра вила производње, период конверзије, забрану употребе ГМО-а, као и детаљна 
пра  вила: 

	 Правила за органску биљну производњу
	 Порекло биљака укључујући биљни репродуктивни материјал
	 Правила за органску сточарску производњу укључујићи порекло 

животиње
	 Правила за органски узгој алги и животиња из аквакулуре
	 Правила производње за органску прерађену храну
	 Правила производње за органску прерађену храну за животиње
	 Правила производње за органско вино
	 Правила производње за квасце који се употребљавају као храна или 

храна за животиње
	 Правила производње у ванредним случајевима
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Поред тога, детаљно ће бити уређене области: 

	 Прикупљање, транспорт, паковање и складиштење органских 
производа и производа из периода конверзије 

	 Одобрење производа и супстанци за употребу у органској производњи
	 Одобрење састојака пољопривредног порекла који нису из органске 

производње за производњу прерађене органске хране
	 Прикупљање података о доступности на тржишту органског биљног 

репро дуктивног материјала и биљног репродуктивног материјала 
из периода кон верзије, животиња из органског узгоја и јувенилних 
животиња из органске аквакултуре

	  Обавезе и мере у случају сумње на несуглашеност
	 Мере које треба предузети у случају присутности неодобрених 

производа или супстанци

4.3.1. Општа правила производње
Општим правилима производње биће прописано да се правила органске про-
изводње примењују на целом пољопривредном газдинству.

Међутим, предвиђено је изузеће од те одредбе које ће омогућити да се газдинство 
може поделити на јасно и ефикасно одвојене производне јединице за органску 
производњу, за производе из периода конверзије и за производе који нису 
добијени органском производњом, под условом да су у производним јединицама 
које нису органске: 

	 укључене различите врсте, у случају животиња 
	 укључене различите сорте које се могу лако разликовати,  

у случају биљака
У   тим случајевима, односно ако се на свим производним јединицама газдинства 
не управља према правилима органске производње, субјекат треба да:

	 одвојено држи производе који се користе за органске производне 
јединице и за производне јединице у периоду конверзије од производа 
који се користе за производне јединице које нису органске

	 одвојено држи једно од других производе произведене на органским 
про изводним јединицама од производа произведеним на јединицама у 
периоду конверзије и од производа производених на производним је-
ди ни цама које нису органске

	 води одговарајуће евиденције како би показали ефикасно/ефективно 
ра здва јање производних јединица као и производа произведених на 
тим производним јединицама

У случајевима када се на газдинству истовремено налазе ефикасно одвојене 
производне јединице за органску производњу, за производе из периода кон-
верзије и за производе који нису добијени органском производњом, а у слу чају 
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производње вишегодишњих биљних врста за које је потребан период узга јања 
од најмање три године,  могуће ће бити укључити у прозводњу поред раз ли-
читих сорти које се не могу лако разликовати и исте сорте, под условом да је 
пред метна производња у оквиру плана конверзије и под условом да конверзија 
по следњег дела површине која се односи на предметну производњу у органску 
про изводњу започне што је пре могуће и заврши се у року од највише пет година.

У таквим случајевима:

	 пољопривредник треба да обавести контролно тело о почетку бербе за 
сваки од предметних производа најмање 48 сати унапред

	 по завршетку бербе, пољопривредник треба да обавести контролно 
тело о тачним убраним количинама са предметних јединица као и о 
мерама предузетим за раздвајање производа

	 план конверзије и мере које треба предузети да би се обезбедило 
ефикасно и јасно раздвајање, контролно тело потврђује сваке године, 
након почетка плана конверзије

Истраживачки и образовани центри, одгајивачке службе, произвођачи ра сада, 
произвођачи семена и оплемињивачи сорти, а у случају јасно одвојених про-
изводних јединица за органску производњу, за производе из периода конверзије 
и за производе који нису добијени органском производњом, изузети су од захтева 
који се односе на  производњу само различитих врста животиња и сорти биљака.

Општа правила производње прописаће који производи и супстанце и под којим 
условима могу да се користе у органској производњи.

Предвиђена је и одредба забране упоребе јонизујућег зрачења у обради органске 
хране или хране за животиње као и у обради сировина које се користе у органској 
храни или храни за животиње, а забрањено је клонирање животиња и узгој 
животиња код којих је дошло до појаве вештачки изазване полиплоидије.

Предвиђено је да се према потреби, предузму превентивне мере и мере пре до-
строж ности у свакој фази производње, припреме и дистрибуције.

Подзаконским прописима ће бити ближе прописана додатна правила и поступци 
о подели газдинстава на органске производне јединице, производне јединице у 
периоду конверзије и производне јединице које нису органске.

4.3.2. Прелазни период/конверзија
Посебна новина биће у вези прелазног периода. Моменат када произвођачу по-
чиње период прелаза односно конверзије, важећим Законом тече од дана 
за кључивања уговора о вршењу контроле и сертификације у органској про из-
водњи између произвођача и овлашћене контролне организације, док ће пла-
ни раним законским решењем период конверзије започињати најраније када 
субјект пријави своју активност надлежном телу. 
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Од ове обавезе биће посебно изузети субјекти који продају предходно упаковане 
органске производе директно крајњем потрошачу или кориснику. Сходно томе, 
предвиђено је да они не треба да поседују сертификат уколико такве производе не 
производе, не припремају, не складиште, нити их увозе и нису такве активности 
подуговорили са другим субјектом.

4.3.3. Правила за биљну производњу
За разлику од важећег Закона, правила за биљну производњу ће планираним 
законским решењем  доста детаљније бити прописана. 

Правилама за биљну производњу експлицитно ће бити забрањена употреба хи-
дро понске производње.

Планирана законска решења за биљну производњу ће прописати да се  она може 
одвијати само у живом земљишту или у живом земљишту помешаном или обо га-
ћеном материјалима и производима дозвољеним у органској производњи, у вези 
са подземним слојем и подлогом, осим код биљних врста које се при родно про из-
воде у води и других изузетних случајева, као што је  на пример производња ук-
расног и зачинског биља у посудама које се крајњем потрошачу продају заједно са 
посудом, као и производња садница или расада у посудама за даље пресађивање.

Предвиђена је и одредба да коришћене технике у органској биљној производњи 
имају за циљ да спрече или смање на најмању могућу меру загађења животне 
средине.

Предвиђено је и да приликом одабира органског биљног репродуктивног мате-
ријала субјекти дају предност органском биљном репродуктивном материјалу 
погодном за органску производњу. 

4.3.4. Порекло биљака укључујући биљни репродуктивни
           материјал
Ова област ће планираним законским решењем  бити детаљније урећена у од-
носу на важећи Закон.

Предвиђено је:

	За производњу биља и биљних производа који нису биљни ре про дуктивни 
материјал користи искључиво органски биљни репродуктивни материјал.

	За добијање органског биљног репродуктивног материјала који се ко ристи 
за производњу других производа осим биљног репродуктивног материјала, 
матична биљка и по потреби друге биљке намењене за производњу биљног 
репродуктивног материјала морају бити произведене у складу са овим 
Законом до најмање једну генерацију, или, у случају вишегодишњих усева, 
најмање једну генерацију током две вегетационе сезоне.
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	Одобрење за употребу биљног репродуктивног материјала који не по тиче из 
органске производње прибавља се пре сетве, односно садње усева.

	Биљни репродуктивни материјал који не потиче из органске производње 
не може се третирати другим средствима за заштиту биља осим оних 
који су дозвољени за третирање семена и који су дозвољени у органској 
пољопривреди.

	Приликом избора органског биљног репродуктивног материјала, суб јекти 
ће дати предност органском биљном репродуктивном мате ријалу погодном 
за органску пољопривреду.

	За производњу органских сорти погодних за органску производњу, актив-
ности органског оплемењивања треба да се одвијају у усло вима органске 
про    изводње и да доведу до унапређења генетске раз но врсности, ослањају се 
на природну репродуктивну способност, као и на агрономске одлике, от пор-
ност на болести и на прилагођавање разноврсним локалним земљишним и 
климатски условима. Све праксе умножавања осим културе меристема да се 
спроводе под сертификованим органским управљањем.

Органска сорта погодна за органску производњу
означава сорту у смислу прописа о признавању сорти пољопривредних биљака која:
• се одликује високим нивоом генетске и фенотипске разноликости између поје

диначних репродуктивних јединица и

• која је резултат активности органске производње у складу са одредбом 
која прописује да активности органског оплемењивања треба да се одвијају у 
условима органске производње и да доведу до унапређења генетске разно врс
ности, ослањају се на природну репродуктивну способност, као и на агрономске 
одлике, отпорност на болести и на прилагођавање разноврсним локалним 
земљишним и климатским условима

	Биљни репродуктивни материјал из органског хетерогеног материјала 
може се ставити у промет без испуњавања захтева за регистрацију и без 
испуњавања категорије сертификације за предосновни, основни и серти фи-
ковани материјал или захтева за друге категорије који су наведени у про-
писима којима се уређује производња семена, расада и садног материјала, 
на кон што добављач органског хетерогеног материјала обавести Управу за 
заштиту биља

	Биљне врсте и сорте које се користе као репродуктивни материјал у органској 
биљној производњи уписују се у базу репродуктивног мате ријала на основу 
захтева добављача репродуктивног материјала

Изузећа од правила биће ближе прописана посебним правилима за коришћење 
биљног репродуктивног материјала у току конверзије или биљног материјала 
који не потиче из органске производње, нарочито када подаци прикупљени у 
бази података покажу да органски биљни репродуктивни материјал или биљни 
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репродуктивни материјал из периода конверзије није доступан у довољном 
квалитету или количини да задовољи потребе пољопривредника или субјекта.

Органски хетерогени материјал 
јесте група биљaкa унутaр jeднe нajнижe пoзнaтe бoтaничкe тaксoнoмскe jeдиницe: 

• која показује заједничке фенотипске карактеристике

• која се oдликуje висoким нивом генетске и фенотипске разноликости између 
појединачних репродуктивних јединица, тако да материјал представља ту 
групу биљака као целину, а не као мали број јединица

• која није сорта у складу са прописом о признавању сорти пољопривредног биља

• која није мешавина сората и

• која је произведена у складу са овим Законом

Такође су предвиђена и изузећа у којим случајевима субјекти који производе 
репродуктивни материјал могу користи биљни репродуктивни материјал 
који не потиче из органске производње, а поступак ће бити ближе прописан 
подзаконским прописом.

Биће ближе прописана подзаконским прописима додатна правила о производњи 
репродуктивног материјала у органској производњи, одобрење за употребу из 
периода конверзије и биљног репродуктивног материјала из производње који не 
потиче из органске производње, као и  услове и правила за употребу и стављање у 
промет биљног репродуктивног материјала из органског хетерогеног материјала.

4.3.5. Правила за органску сточарску производњу 
           укљу чујући порекло животиња
За разлику од важећег Закона правила за сточарску производњу су планираним за-
конским решењем  много детаљнија, а уведена су и правила за порекло жи во тиња. 

Поред поштовања општих правила производње која ће бити утврђена будућим 
законским решењем, предвиђено је и да осим код пчеларства, буде забрањена 
сточарска производња без земљишта, код које пољопривредник који намерава 
узгајати стоку по правилима органске производње не управља пољопривредним 
земљиштем и није склопио споразум о сарадњи у писаном облику са другим 
пољопривредником у вези са употребом органских производних јединица или 
производних јединица у периоду конверзије за те животиње.

Предвиђене су и одредбе којима ће се уредити: 

	Да се животиња из органске производње рађа или излеже и узгаја у ор-
ганским производним јединицама, не доводећи у питање правила о периоду 
конверзије.
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	Да се за размножавање примењују природне методе; међутим, дозвољава се 
вештачка оплодња, и оно се се не сме изазвати или отежавати хормонском 
те рапијом или другим супсанцама са сличним учинком, осим ако се ради 
о облику ветеринарског терапеутског третмана појединачних животиња. 
Облици вештачког размножавања као што је на пример клонирање не смеју 
се користити.

	Да избор раса мора одговарати начелима органске производње, којима се 
мора гарантовати висок стандард добробити животиња као и да се допринесе 
спречавању патње животиња и избегавању потребе сакаћења животиња.

	Да при одабиру раса и сојева субјекти треба да размотре да се да предност 
онима са великим степеном генетске разноликости, способности животиња 
да се прилагоде локалним условима, њиховој узгојној вредности, њиховој 
дуговечност, њиховој виталност као и отпорност на болести или здравствене 
проблеме, а да притом нема негативне последице по њиховој добробити. 
Осим тога, расе или сојеви животиња бирају се тако да се избегну одређене 
болести или здравствени проблеми повезани са неким расама или сојевима 
који се употребљавају у интензивној производњи, попут стресног синдрома 
свиња који може довести до белог-меканог-водњикавог меса (ПСЕ синдром), 
изненадне смрти, спонтаног побачаја и тешког порода због којег је потребан 
царски рез. Предност се даје аутохтоним расама и сојевима.

Подзаконским прописима ће бити ближе прописана додатна правила за ор-
ганску сточарску производњу која су утврђена горе наведеним правилима, за 
густину популације и минималне површине за отворене и затворене просторе, 
као и додатна правила за период конверзије за производне јединице укључујући 
и животиње, порекло животиња, употреба животиња која не потичу из органске 
производње, исхрана, здравствена заштита, објекте за узгој животиња и 
сточарске праксе, добробит животиња, припрему непрерађених производа, као 
и додатна правила за поједине врсте и категорије животиња.

4.3.6. Правила за узгој алги и животиња из аквакултуре
Правила производње за  узгој алги и животиња из аквакултуре нису прописана 
важећим Законом. 

Одредбама планираног законског решења биће утврђена правила за узгој, ло-
ка ције на којима се обављају активности, обавезе субјеката, док ће посебна/до-
датна правила за органски узгој алги и  животиња из аквакулуре као и посебна/
до датна правила за период конверзије за производне јединице у аквакултури 
укључујући и животиње аквакултуре, одвајање органских производних једи-
ница од производних јединица који не потичу из органске производње, при-
прему непрерађених производа, процена животне средине, додатна правила за 
поједине врсте и категорије животиња, порекло животиња аквакултуре, исхрану, 
здраствену заштита, смештај и узгојне праксе, добробит животиња, треба бити 
ближе прописани подзаконским прописима.
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4.3.7. Правила производње за органски прерађену храну 
Област прераде органских производа важећим Законом је прописана само у 
начелима, док су  планираним законским решењем предвиђена много детаљнија 
правила производње органски прерађене хране. 

Поред поштовања општих правила производње која ће бити уређена новим 
законским решењем, предвиђено је и да:

	Прехрамбени адитиви, помоћна средства у производњи и друге супстнце 
и састојци који се употребљавају у преради хране, као и сви примењени 
поступци прераде, укључујући и димљење, морају бити у складу са начелима 
добре произвођачке праксе.

	Субјекти који производе прерађену храну су у обавези да успостављају и 
ажурирају примерене поступке који се базирају на системском утврђивању 
критичних фаза прераде чиме се обезбеђују да су произведени прерађени 
производи у сваком тренутку усклађени са законским решењем и да у 
том циљу: спроводе мере предострожности; спроводе одговарајуће мере 
чишћења и прате њихову делотворност и воде евиденцију о истим; гарантују 
да се производи који нису из органске производње не стављју у промет са 
ознаком који упућује на органску производњу.

	Прерађени органски производи, производи из периода конверзије и про-
изводи који нису из органске производње припремају се временски или 
просторно одвојено једни од других. Ако се у истој јединици, односно 
објекту припремају или складиште органски производи, производи из 
периода конверзије и производи који нису из органске производње, у било 
којој комбинацији, прецизно су прописане обавезе субјекта, које радње, 
поступке и мере мора да предузме.

Такође, планирано законско решење предвиђа забрану да се користе производи, 
супстанце/састојци и технике помоћу којих се поновно успостављају својства која 
су изгубљена током прераде и/или складиштења органске хране, које исправљају 
последице немарности у преради органске хране или који би на неки други начин 
могу да доведу до погрешних закључака о правој природи производа намењених 
за стављање у промет као органска храна.

Посебна правила производње органске прерађене хране као и употребу одре-
ђених производа и супстанци у преради хране ће бити ближе прописана 
подзаконским прописима. 
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4.3.8. Правила производње за органски прерађену
           храну за животиње
Правила производње за органски прерађену храну за животиње нису прописана 
важећим Законом. 

Планирано законско решење предвиђа поред поштовања општих правила про-
и зводње, да:

	Додаци храни за животиње, помоћна средства у преради и друге супстанце 
и састојци који се употребљавају у преради хране за животиње као и сви 
примењени поступци прераде, укључујући и димљење, морају бити у складу 
са начелима добре произвођачке праксе.

	Субјекти који производе прерађену храну за животиње успостављају и 
ажурирају примерене поступке који се базирају на системском утврђивању 
критичних фаза прераде чиме се обезбеђују да су произведени прерађени 
производи у сваком тренутку у складу са овим законским решењем, те; 
спроводе мере предострожности, спроводе одговарајуће мере чишћења 
и прате њихову делотворност и воде евиденцију о истим, гарантују да се 
производи који нису из органске производње не стављју у промет са ознаком 
који упућује на органску производњу.

	Прерађени органски производи, производи из периода конверзије и 
производи који нису из органске производње  припремају се временски или 
просторно одвојено једни од других. Ако се у објекту за припрему припремају 
или складиште органски производи, производи из периода конверзије и 
производи који нису из органске производње, у било којој комбинацији, 
прописане су обавезе субјекта које радње, поступке и мере мора да предузме.

	Додатна правила производње прерађене органске хране за животиње као и 
употребу одређених производа и супстанци у преради хране за животиње, 
биће ближе прописана подзаконским прописима.

4.3.9. Правила производње за органско вино  
Област правила производње органског вина није прописана важећим Законом. 
Поред поштовања општих правила производње утврђених планираним 
законским решењем за органска вина, односно органске производе од грожђа и 
вина примењиваће се и посебни прописи којим се уређују производи од грожђа 
и вина. Планирано законско решење треба да пропише да: 
	Производи од грожђа и вина производе се од органских сировина. У 

производњи се могу користити само производи и супстанце који су одобрени 
за употребу у органској производњи, између осталог и током спровођења 
енолошких поступака и ограничења, процеса и начина обраде, у складу са 
условима и ограничењима утврђеним прописом о винима.
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Подзаконским прописима ће бити ближе прописана додатна правила про из-
водње органских вина, односно органских производа од грожђа и вина  које се 
односе на енолошке поступке, процесе, употребу одређених производа и суп-
станци, односно енолошких средстава  и начине обраде који су дозвољени у 
про изводњи органских вина, као и ограничења у производњи органског вина, 
односно оргнских производа од грожђа и вина.

4.3.10. Правила производње у ванредним случајевима
Ова област ће бити потпуно нова у  планираном законском решењу. Критери-
јуми за одређивање ситуације која се карактерише као ванредна (климатске, 
географске, структурне потешкоће и елементарне непогоде), као и правила и 
поступак за одобравање одређених изузетака од правила производње, правила за 
праћење и надзор као и за извештавање ће бити ближе прописана подзаконским 
прописима у следећим ситуацијама:

	 Када је потребно да се обезбеди покретање или одржавање органске 
производње на пољопривредним газдинстава која су суочена са 
климатским, географским или структурним потешкоћама.

	 Када је то потребно ради омогућавања приступа сточној храни, семену 
и садном материјалу за репродукцију, животињама, састојцима и 
другим пољопривредним инпутима, под условом да они добијени 
методама органске производње нису доступни на тржишту.

	 Када је то потребно ради решавања посебних питања у вези са управ-
љањем органском сточарском производњом.

	 Када је то потребно у вези са коришћењем производа и супстанци у 
органској производњи.

	 Када су потребне привремене мере које омогућавају наставак или 
по новно покретање органске производње у случају природних ката-
строфа и ката строфалних околности.

Предвиђена је одредба која ће уредити то да се изузеци  морају свести на мини-
мум и морају бити временски ограничени.

Поступци одобрења за сва горе наведена изузећа ће бити ближе прописана у 
подзаконским прописима.
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4.3.11. Одобрења производа и супстанци за употребу у
             органској производњи
Будућим законским решењем  биће наведени производи и супстанце које ми-
нистарство може да одобри за употребу у органској производњи, и који ће ближе 
бити прописани подзаконским прописима, а служе за следеће сврхе:

	као активне супстанце које се користе у средствима за заштиту биља;

	као средства за исхрану биља, оплемењивачи земљишта и хранљиве материје;
	као храна за животиње која није органског порекла и потиче од биљака, 

алги, животиња или квасца или као храна за животиње микробиолошког 
или минералног порекла;

	као додаци храни за животиње и помоћна средства за прераду;
	као производи за чишћење и дезинфекцију рибњака, кавеза, базенa са стал-

ним протоком воде, коридора, зграда или објекта која се користе у узгоју 
животиња;

	као производи за чишћење и дезинфекцију зграда и објеката које се користе 
за биљну производњу, укључујући и складишта на пољопривредном газ-
динству;

	као производи за чишћење и дезинфекцију у просторијама за прераду и 
скла диштење.

Биће прописани критеријуми на којима треба да се заснивају наведени производи 
и супстанце.

Осим горе наведених производа и супстанци биће ближе прописани под за-
конским прописима одређени производи и супстанце за употребу у производњи 
прерађене органске хране и квасаца који се употребљавају као храна или храна 
за животиње, где се такви производи и супстанце стављају на листе, и то за 
следеће сврхе:

	 као прехрамбене адитиве и помоћна средства у производњи;
	 као састојке пољопривредног порекла који нису из органске; производње 

који се користе у производњи прерађене органске хране;
	 као помоћна средства у производњи за производњу квасца и производа 

од квасца.
Биће прописани критеријуми на којима треба да се заснивају наведени производи 
и супстанце.

Правила у вези одобравања или повлачења одобрења производа и супстанци које 
се могу користити у органској производњи, а посебно у производњи прерађене 
органске хране, као и додатних критеријума за повлачење таквих одобрења или 
изменом додатих критеријума, као и утврђене поступке за таква одобрења, биће 
ближе прописана подзаконским прописима.
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Предвиђено је и да се подзаконским прописом  формира радна група за израду 
и ажурирање листе средства за заштиту биља која се могу користити у органској 
производњи и листу средства за исхрану биља и оплемењивача земљишта која 
се могу користити у органској производњи, у организационој јединици која је 
надлежна за регистрацију средстава за заштиту и исхрану биља.

4.3.12. Одобрење састојака пољопривредног порекла
             који нису из органске производње за производњу
             прерађене органске хране
Предвиђено је да ће ова област бити уређена тако да:

	У случајевима када је неопходно ради осигуравања приступа одређеним са -
стојцима пољопривредног порекла и ако такви састојци нису доступни у 
ор  ганском облику у довољној количини, Министарство на захтев субјекта 
може привремено одобрити употребу састојака пољопривредног порекла који 
нису из органске производње за производњу прерађене органске хране на 
период од највише шест месеци. Одобрење би се примењивало на све субјекте.

	Ако се и после истека одобрења од шест месеци, на основу објективних 
ин формација утврди да доступност састојака пољопривредног порекла у 
органском облику и даље није у довољној количини за испуњавање ква ли-
та тивних и квантитативних потреба субјеката, субјекат може да поднесе 
захтев за додатни период одобрења.

	Одобрење се може продужити највише два пута по 6 месеци. Ако се и након 
истека два продужења одобрења утврди да доступност састојака у органској 
форми не задовољава квантитативне и квалитативне потребе субјекта, 
може се покренути процедура која ће бити ближе прописана подзаконским 
прописом.

4.3.13. Изузеци од правила органске производње  
Важећим Законом о органској производњи изузеци од правила нису били про-
писани, осим одобрења за коришћење репродуктивног материјала из кон венцио-
налне производње и скраћења периода конверзије. 

Планираним законским решењем прописаће се правила и поступци за одо бра-
вање одређених изузетака од стране Министарства од правила производње, и то:  

	у случају да је потребно да се обезбеди покретање или одржавање органске 
производње на пољопривредним газдинствима суоченим са климатским, 
географским или структурним потешкоћама;

	у случају да је потребно омогућити приступ сточној храни, семену и садном 
материјалу за репродукцију, животињама, састојцима и другим пољо при -
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вредним инпутима, под условом да они добијени методама органске про-
изводње нису доступни на тржишту;

	у случајевима када је потребно решити посебна питања у вези са управљањем 
органском сточарском производњом;

	у случају коришћења производа и супстанци у органској производњи;
	у случају да су потребне привремене мере које омогућавају наставак или 

поновно покретање органске производње у случају природних катастрофа 
и катастрофалних околности.

4.3.14. Евиденције Министарства пољопривреде 
Прикупљање података о доступности на тржишту органског биљног 
репро дук тивног материјала и биљног репродуктивног материјала 
из периода конверзије, животиња из органског узгоја и јувенилних 
животиња из органске аквакултуре.

Важећим Законом прописано је да Министарство пољопривреде води еви ден-
цију о овлашћеним контролним организацијама и збирну евиденцију о ор ган ској 
производњи. Иако њиме није прописано, Министарство води базу репро дук-
тивног материјала који је произведен методама органске производње у складу са 
Правилником број 95/20 и 24/21.

Планираним законским решењем предвиђена је обавеза Министарства да води 
ажу риране базе података и објављује их на својој интернет страници:

	 О доступном органском биљном репродуктивном материјалу и биљном 
ре про дуктивном материјалу из периода конверзије, попут органског 
хе те  рогеног биљног репродуктивног материјала или органских сорти 
одго ва рајућих за органску производњу, осим садница и расада, али 
укљу чујући се менски кромпир; о количини тог материјала исказаног 
у тежини и о пе риоду у години када је доступан. Овај материјал се 
уврштава на попис нај мање са латинским научним називима;

Такође, по први пут планирано је успостављање база:

	 О животињама из органског узгоја, која укључује број расположивих 
жи во тиња које су категоризоване према полу као и информације, ако су 
доступне, у вези с различитим врстама животиња у погледу доступних 
раса и сојева, о расама животиња, о доби животиња;

	 О јувенилним животињама из органске аквакултуре које су доступне 
на њиховом газдинству и њиховом здравственом статусу, као и о про из-
водном капацитету за сваку врсту из аквакултуре;

Предвиђена је одредба која ће дефинисати да се за сваку биљну врсту и сорту 
која није уписана у базу репродуктивног материјала сматра да није доступна за 
органску производњу, односно да се не налази на тржишту.
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Садржај и начин одржавања базе података биће ближе прописани подзаконским 
прописом.

4.3.15. Поступци у случају неусаглашености
Важећим Законом ова област није прописана, а она се тиче обавеза и мера у случају 
сумње на несуглашеност, односно прописаће се поступак који ће спроводити 
субјект у случају да се сумња да производ који је произвео, припремио, увезао 
или примио од другог субјекта није у складу са прописаним законским решењем, 
па ће бити предвиђено да: 

	 идентификује и одвоји предметни производ;
	 провери да ли се сумња може поткрепити;
	 не ставља предметни производ у промет као органски производ или 

про извод из периода конверзије, не користи га у органској производњи, 
осим ако се сумња може отклонити;

	 ако је сумња поткрепљена или ако се не може отклонити, субјекат одмах 
оба вештава контролно тело, као и надлежни орган и према потреби им 
до ставља доступне информације;

	 у потпуности сарађује са контролним телом, а по потреби и са надлежним 
органом на провери и утврђивању разлога за сумњу на неусаглашеност.

4.3.16. Мере предострожности 
У будућем законском решењу планирано је да буде прописана и област мера 
предострожности које ће субјект спроводити у свакој фази производње, при-
преме и дистрибуције, како би се избегла присутност неодобрених производа и 
супстанци.

Како би се спречила контаминација производима или супстанцама који нису 
одобрени за употребу у органској производњи биће предвиђено да субјекти 
предузимају следеће мере предострожности у свакој фази производње, припреме 
и дистрибуције:

	 успоствља и одржава сразмерне и одговарајуће мере како би се пре по-
знали ризици од контаминације органске производње и производа са 
неодобреним производима или супстанцама укључујући системско 
препознавање кри тичних фаза процеса;

	 успоставља и одржава сразмерне и одговарајуће мере како би се избегли 
ризици од контаминација органске производње и производа или 
супстанци који нису одобрени у органској производњи;

	 редовно преиспитују и прилагођава такве мере; 
	 испуњава и друге релевантне прописане захтеве којима се осигурава 

раздва јање органских производа, производа из периода конверзије и 
производа који нису из органске производње.
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Ако субјект сумња да производ који се намерава ставити у промет као органски 
производ или производ из периода конверзије има присуство производа или 
супстанци које нису одобрене за употребу у органској производњи  биће пред-
виђено да субјект мора да:

	 идентификује и одвоји предметни производ;
	 провери да ли се сумња може поткрепити;
	 не ставља предметни производ у промет као органски или производ из 

пе ри ода конверзије, и не употребљава га у органској производњи осим 
ако се сумња може отклонити;

	 ако је сумња поткрепљена или ако се не може отклонити, одмах се оба-
ве штава релевантно контролно тело као и орган надлежан за контролу 
ор ган ске производње, и доставља доступне информације;

	 у потпуности сарађује са релевантним контролним телом као и органом 
на д лежним за контролу органске производње на утврђивању и провери 
узорка присутва неодобрених производа или супстанци.

4.3.17. Мере које треба предузети у случају присутности
             неодобрених про извода и супстанци
У случају присутности неодобрених производа или супстанци предвиђено је да 
се пропишу мере које треба предузети ако орган надлежан за контролу органске 
про изводње, односно контролно тело прими поткрепљене информације о при-
сутности производа или супстанци који нису одобрени у складу са овим за-
конским прешењем или открије такве производе или супстанце у органском 
производу или производу из периода конверзије и то: 

	 одмах спроводи службену контролу у складу са прописом о службеним 
кон тролама како би се утврдио извор и узрок са циљем провере уса гла-
шености тако да се истрага заврши што је пре могуће, у разумном року, 
узи мајући у обзир рок трајања производа као и саму сложеност случаја;

	 привремено забрањује стављање у промет предметних производа као 
орган ски производ или производ из периода конверзије као и њихову 
употребу у органској производњи док се чекају резултати контроле. 

Предвиђено је и да предметни производ не сме да се стави у промет као орган-
ски производ или производ из периода конверзије нити се сме користити у 
органској производњи ако орган надлежан за контролу органске производње 
или контролно тело утврди код субјекта:

	 да је употребљавао производе или супстанце који нису одобрени у 
складу са прописаним законским решењем и прописима донетим на 
основу њега за употребу у органској производњи;

	 да није предузео мере предострожности; 
	 да није предузео мере као одговор на релевантне претходне захтеве ор-

гана надлежног за контролу органске производње као и контролног тела.
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Предметном субјекту ће се дати могућност да коментарише резултате истраге.

Предвиђено је да орган надлежан за контролу органске производње или кон-
тролно тело води одговарајућу евиденцију о спроведеним истрагама.

Предвиђена је одредба која ће прописати да ће, ако је то потребно, предметни 
субјект предузети корективне мере које су по требне како би се избегла будућа 
контаминација.

 4.4. ОЗНАЧАВАЊЕ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Посебно значајне промене у будућем законском решењу тицаће се означавања 
органских производа. Планираним законским решењем предвиђено је да 
се онемогући злоупотреба различитих синонима који упућују потрошача на 
органску производњу, тако да ће синоними као што су »био«, «орг« или »еко« 
моћи ће да се користе само у случају када се ради о сертификованом органском 
производу, што није уређено важећим Законом.  

Такође је предвиђено да се експлицитно наводи да производи који су произведени 
током периода конверзије неће смети да се означавају или оглашавају као ор-
гански производи. 

Поред тога, за прерађену органску храну и храну за животиње дефинисаће се 
посебни услови под којима ови производи могу бити обележени као органски. 

Поред тога, планирано законско решење предвиђа, да се први пут уведу  следећи 
термини код обележавања органских производа, који се односе на назнаке места 
на коме су узгајане пољопривредне сировине од којих се производ састоји:

	 „пољопривреда Србије“, где се пољопривредна сировина производила у 
Републици Србији

	 „пољопривреда која није из Србије“, где се пољопривредна сировина 
производила у страним земљама

	 „Србија/пољопривреда која није из Србије“, где се део пољопривредних 
си ро вина производио у Републици Србији, а део у страној земљи

Ознaчaвaњe
jeсу свe рeчи, пoдaци, жигoви, зaштићeнa имeнa, сликe или симбoли кojи сe oднoсe 
нa прoизвoд и кojи сe нaлaзe нa билo кojoj aмбaлaжи, дoкумeнту, oбaвeштeњу, 
oзнaци, алки или oмoту кojи идe уз тaj прoизвoд или сe нa њeгa oднoси.
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4.5 СЕРТИФИКАЦИЈА

4.5.1. Сертификациони систем 
Систем сертификације  би требало да претрпи значајне измене. 

Предвиђено је да се дефинише: 

	 Пре стављања било којих производа у промет као „органски“ или као 
„производ из периода  конверзије“ или пре периода конверзије, субјекти 
или групе субјеката који производе, припремају, дистрибуирају или 
складиште органске производе или производе из периода конверзије, 
који увозе или извозе такве производе или који их стављају у промет, 
пријављују своју активност надлежном телу, и наводе контролно тело са 
којим имају закључен уговор, које ће проверавати усклађеност њихове 
производње са законским решењем и прописима донетим на основу 
њега и које издаје сертификат 

	 Министарство на својој интернет страници објављује ажурирану листу 
која садржи називе и адресе субјеката и групе субјеката који су при-
јавили своје активности у складу и заједно са информацијама о серти-
фикатима издатим тим субјектима и групама субјеката 

	 Образац пријаве и поступци који се примењују приликом обавештавања 
од стране контролних тела о субјектима и групама субјеката укљученим 
у ор ганску производњу и обавезе ажурирања садржаја обавештења при 
било којој релевантној промени и информације које садржи списак 
оператора, као и захтеве за евиденције које воде субјекти и групе 
субјеката, биће ближе прописан подзаконским прописом

	 Субјекти који продају претходно упаковане органске производе ди-
ректно крајњем потрошачу или кориснику изузети су од обавезе при-
јављивања, као и обавезе поседовања сертификата под условом да  
такве производе не про изводе, не припремају, не складиште, осим ако 
је то у вези са местом про даје, нити их увозе и нису такве активности 
поду говорили са другим суб јектом

	 Ако су субјекти или група субјеката било који део својих активности 
по верили трећим странама као подуговарачима, тада се и субјекти или 
група субјеката и треће стране којима су те активности поверене као по-
дуговарачима морају придржавати захтева пријаве активности на длеж-
ном телу осим ако субјект или група субјеката у пријави надлежном телу 
наведу да су и даље одговорни за органску производњу те да ту од го вор-
ност нису пренели на подуговарача. У таквим случајевима контролно 
тело проверава усклађеност поверених активности код  подуговарача 
са за конским решењем у контексту контроле коју спроводе над 
субјектима или групама субјеката који су своје активности поверили 
подуговарачима
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	 Субјекти или групе субјеката потписују уговор са изабраним контрол-
ним те лом и плаћају одговарајућу накнаду за трошкове контрола и 
серти фи кације

	 Субјекти, група субјеката и подуговарачи воде евиденције о различитим 
активностима којима се баве

	 Поступци контролних организација након што субјекти или група 
субјеката пријаве своје активности надлежном телу, као и рокови за 
прописане поступке. 

4.5.2. Сертификат
У складу са важећим Законом сертификат је писмено уверење које издаје конт-
ролна организација, којим се потврђује да је органски производ произведен у 
складу са прописима за органску производњу. 

Сертификат ће имати ново значење планираним законским решењем.

Предвиђено је да сертификат омогућава најмање идентификацију субјекта или 
групе субјеката, укључујући списак чланова, категорију производа обухваћену 
сер ти фикатом као и његов период важења, као и да се сертификат:

	  доставља надлежном телу;
	 издаје у електронском облику кад год је могуће, а у складу са прописом 

o елек тронском документу;

Сертификат
Омогућава најмање идентификацију субјекта или групе субјеката, укључујући списак 
чланова, категорију производа обухваћену сертификатом и његов период важења;
потврђује да је активност пријављена надлежном телу за органску производњу у 
складу са прописима за органску производњу.

	 потврђује да је пријављена активност у складу са законским решењем;
	 издаје у складу са моделом прописаним у прилогу планираног законског 

ре шења.
Предвиђено је да субјект или група субјеката не могу добити сертификат од више 
контролних тела за исту категорију производа, укључујући случајеве у којима тај 
субјект или та група субјеката учествује у различитим фазама производње, при-
преме и дистрибуције.

Предвиђено је да се производи класификују у складу са следећим категоријама:

	 непрерађене биљке и биљни производи, укључујући семе и други биљни 
ре про дуктивни материјал;

	 животиње и непрерађени животињски производи;
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	 алге и непрерађени производи од аквакултуре;
	 прерађени пољопривредни производи, укључујући производе од аква-

кул туре, за употребу као храна;
	 храна за животиње;
	 вино;
	 остали производи који нису обухваћени претходним категоријама.

4.5.3. Група субјеката
Поред индивидуалних субјеката, планираним законским решењем биће пред-
виђен и начин функционисања групе субјеката чије деловање је сада прописано 
само Правилником број 95/20 и 24/21.

У складу са планираним законским решењем група субјеката треба:

	 да се састоји само од чланова који су пољопривредници или субјекти 
који производе алге или животиње из аквакултуре и који поред тога 
могу да буду укључени у прераду, припрему или стављање у промет 
хране или хране за животиње;

	 да се састоји од чланова који имају одговарајуће величине површина, 
као и одговарајуће финансијске резултате;

	 да је правно лице уписано у АПР;
	 да се састоји само од чланова чије се производне активности одвијају у 

међу собној географској близини;
	 да успостави заједнички систем маркетинга за производе које производи 

група;
	 да успостави систем интерне контроле (СИK) који се састоји од доку-

ментованог скупа контролних активности и процедура у складу 
са којима су именоване особа или тело одговорно за утврђивање 
усклађености сваког члана групе са законским решењем и прописима 
донетим на основу њега.

Подзаконским прописима биће ближе прописани: 

	 одговорности појединачних чланова групе субјеката;
	 величине површина, као и висине финансијских резултата групе су-

бјеката;
	 критеријуми за одређивање географске близине чланова групе, као што 

је заједничко коришћење објеката или локација;
	 успостављање и функционисање система за интерне контроле, укљу-

чу јући обим, садржај и учесталост контрола које ће се спроводити и 
критеријуме за утврђивање недостатака у успостављању или функци-
онисању система за интерне контроле;
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	 састав и величина групе субјеката;
	 документа и систем вођења евиденције;
	 систем интерне следљивости и списак субјеката;
	 размена информација између групе субјеката и надлежног органа  и кон-

тролног тела.

4.6. СЛУЖБЕНЕ КОНТРОЛЕ И ДРУГЕ СЛУЖБЕНЕ АКТИВНОСТИ 

Организација контролног система у органској производњи ће планираним за-
кон ским решењем претрпети доста велике измене.

Предвиђено је да се пропишу одредбе које ће дефинисати:
	Министарство је надлежно за организацију службених контрола у органској 

про из водњи, не доводећи у питање надлежност Министарства здравства 
и других тела која спроводе службене контроле у сектору хране и хране за 
животиње.

	Надлежно тело поверава послове контроле једном или више конролних тела, 
која за ове сврхе подноси захтев за овлашћивање.

	Орган надлежан за контролу органске производње врши надзор над овлаш-
ћеним контролним телима. 

	Надзор над контролним телима има за циљ проверу испуњености захтева 
про    писаних овим законским решењем и прописима донетим на основу 
њега, ефикасност и ефективност поступака контроле, непристрасност и 
недис кри минаторски однос према субјектима, као и правилно спровођење 
по слова датих у овлашћење. 

	Надлежно тело може у потпуности или делимично да повуче овлашћење 
дато конролним телима узимајући у обзир резултате надзора и налазе акре-
дитације.

	Орган надлежан за контролу органске производње врши контролу органских 
производа стављених у промет, како би се гарантовало да су промету само 
органски производи, произведени у складу са овим законом и прописима 
донетим на основу њега.

	Поред правила службене контроле и других службених активности уређених 
про писом о безбедности хране примењују се и додатна правила. Службене 
кон троле и друге службене активности се спроводе током целог процеса у 
свим фазама производње, припреме и дистрибуције а у циљу провере да ли 
су про изводи произведени у складу са законским решењем.
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Предвиђено је да се детаљно уредe и следеће области:  

	 Поверавање одређених послова из области службених контрола 
контролним телима; 

	 Правила о службеним контролама и мере које предузимају контролна 
те ла; 

	 Додатна правила о мерама које предузимају субјекти и групе субјеката; 
	 Додатне обавеза контролних тела; 
	 Обавезе органа надлежног за контролу органске производње; 
	 Обуке особља органа надлежног за контролу органске производње 

и особља контролних тела које обавља службене контроле и друге 
службене послове; 

	 Захтев за овлашћење тела за контролу и сертификацију; 
	 Списак овлашћених контролних тела; 
	 Додатна правила о мерама која утичу на интегритет органских про-

извода; или производа из периода конверзије
	 Додатна правила о размени информација; 
	 Именовање службених лабораторија и конкурс за њих.

4.7. ПРОМЕТ ОРГАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 

Планираним законским решењем ће бити прописани: 

	Увоз органских производа и производа из периода конверзије и
	Извоз органских производа и подаци о извозу
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