На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник
Републике Србије”, број 41/09),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КВАЛИТЕТУ СИРОВЕ КАФЕ, ПРОИЗВОДА ОД
КАФЕ, СУРОГАТА КАФЕ И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА
(Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 80/15 од 21. септембра 2015. године)
Члан 1.
У Прaвилнику o квaлитeту сирoвe кaфe, прoизвoдa oд кaфe, сурoгaтa кaфe и
срoдних прoизвoдa („Службени глaсник РС”, број 54/12), у члану 20. став 2. брише се.
Члан 2.
У члану 21. став 1. после речи: „правилником”, запета и речи: „без икаквих
других додатака” бришу се.
Члан 3.
Члан 42. мења се и гласи:
„Члан 42.
Под сродним производима подразумевају се пржена кафа из члана 19. или
екстракти од кафе из члана 25. овог правилника, са додацима као што су: шећер, млеко
у праху и други производи од млека, биљне масти, јестиви делови биљака, ароме,
адитиви, зачини, екстракти зачина и др.
Под сродним производима из става 1. овог члана подразумавају се и мешавине
пржене кафе из члана 19. са екстрактима од кафе из члана 25. овог правилника, којима
се могу додавати додаци из става 1. овог члана.”
Члан 4.
Члан 44. мења се и гласи:
„Члан 44.
Сродни производи из члана 42. став 1. овог правилника декларишу се тако што
се наводи одговарајући назив пржене кафе из члана 19. овог правилника или екстракта
од кафе из члана 25. овог правилника и додају речи: „са” уз навођење додатака који су
додати производу.
Сродни производи из члана 42. став 2. овог правилника декларишу се тако што
се наводе одговарајући називи пржене кафе из члана 19. овог правилника и екстракта
кафе из члана 25. овог правилника, према опадајућем редоследу спрам садржаја у
мешавини, а између назива се наводе речи: „помешан/а са”, и додају речи: „са” уз
навођење додатака који су додати производу.”
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Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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