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На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник 

РСˮ , бр. 41/09 и 17/19) и члана 76. став 3. Закона о ветеринарству 

(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 – др. закон), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о квалитету јаја 

Члан 1. 

У Правилнику о квалитету јаја („Службени гласник РСˮ , бр. 7/19 и 35/19), у 

члану 17. став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

Члан 2. 

У члану 18. речи: „став 4.” замењују се речима: „став 3.”. 

Члан 3. 

Члан 19. мења се и гласи: 

„Члан 19. 

Ознака рока трајања јаја у тренутку паковања ставља се на паковање јаја. 

Када се јаја достављају објекту за паковање јаја у контејнерима, сва јаја из 

истог контејнера, класирају се и пакују без прекида. 

Датум рока трајања јаја отискује се на паковање јаја за време поступка 

класирања или одмах после класирања. 

Када се јаја не достављају објекту за паковање јаја у контејнерима и нису 

са сопственог газдинства које је смештено на истој локацији: 

1) паковања јаја означавају се датумом ношења јаја на сам дан ношења, 

односно на први радни дан који следи, ако су снесена на нерадни дан, 

заједно са јајима која су снесена на тај дан; 

2) класирају се и пакују у складу са ставом 2. овог члана.” 

Члан 4. 

Члан 23. мења се и гласи: 
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„Члан 23. 

Паковања јаја која се увозе треба да испуњавају захтеве овог правилника, 

нарочито да видљиво и читљиво садрже означене следеће податке: 

1) државу порекла; 

2) назив увозника; 

3) назив дистрибутера; 

4) назив произвођача, односно објекта за паковање јаја; 

5) класу јаја и тежинску групу; 

6) датум паковања и рок трајања; 

7) назив и адресу пошиљаоца ако се ради о великом паковању. 

Јаја из увоза треба да буду означена произвођачким кодом.” 

Члан 5. 

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу осмог дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у 

„Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиjeˮ . 
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У Београду, 24. октобра 2019. године 

Министар, 

Бранислав Недимовић, с.р. 


