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UVOD 

Ciljevi 

slobodno kretanje sigurne hrane  

zdravlje i dobrobit građana – društveni i ekonomski interesi 

 

Alati 

  harmonizacija procesa, principa i procedura na temelju kojih se 

donose odluke 

 

Koncept 

primarni cilj upućuje na svođenje rizika na najmanju moguću razinu  

 

Metodologija  - analiza rizika – sistematična metodologija u svrhu 

donošenja učinkovitih, pravovremenih i ciljanih mjera sa svrhom 

zaštite zdravlja građana 
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HAH U SUSTAVU SIGURNOSTI HRANE 

AKADEMSKA ZAJEDNICA 

INSTITUTI 

LABORATORIJI 

PROIZVOĐAČI HRANE 

INDUSTRIJA 

 

ZNANSTVENA MIŠLJENA  

utemeljena na 

PROCJENI RIZIKA 

i ostali izlazni dokumenti 

ZNANSTVENI PROJEKTI 

ZNANSTVENE STUDIJE 

HRVATSKA  

AGENCIJA  

ZA HRANU 

Pravilnik o uspostavi nacionalne mreţe  

institucija u području  

hrane i hrane za ţivotinje 

Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja 

 i pruţanju znanstvene i tehničke 

pomoći 

NADLEŢNO TIJELO 

INSPEKCIJE 

Zakon o hrani 



ZNANSTVENI DOKUMENTI 

 

Znanstveni dokumenti doneseni od strane Znanstvenog vijeća, Znanstvenog 

odbora ili radne skupine mogu biti:  

 

• Znanstveno mišljenje 

• Izjava 

• Izvješće o razmatranju znanstvenih ili stručnih nalaza 

• Vodič  

 

Znanstveni dokumenti koje donosi HAH 

• Izjava HAH-a 

• Znanstveno ili tehničko izvješće 

 

 

 



METODOLOGIJA 

Pitanje 

 
Identifikacija opasnosti 

(Koje opasnosti mogu prouzročiti  

štetan utjecaj na zdravlje?) 

 

 
Procjena izloženosti 

Mogućnost unosa štetne tvari  

Putem hrane ili na drugi način 

 

 
Karakterizacija opasnosti 

Priroda štetnog učinka;  

Odnos doza-odgovor 

 
Karakterizacija rizika 

 
Povezivanje prethodnih koraka 

 

Zaključak/MIŠLJENJE 
 



OPASNOST I RIZIK 

Elementi rizika za određeni scenarij: 

 

 Što čini opasnost? 

 

 Koja je vjerojatnost pojavljivanja opasnosti? 

 

 Kakve su posljedice? 

 



OPASNOST I RIZIK 

Mogućnosti? 

 

 



PITANJA KOD PROCJENE RIZIKA 

.....koja su važna procjeniteljima rizika: 

 

 Je li pitanje dovoljno jasno? 

 Hoće li biti moguće odgovoriti na pitanje? 

 Što je sve potrebno da bi se odgovorilo na pitanje? 

• Stručno znanje 

• Dostupnost relevantnim podacima i informacijama 

• Vrijeme i sredstva 

• Matematički modeli 

• Povratne informacije (feedback) od strane upravljača i ostalih 
zainteresiranih strana 

 Kako organizirati posao? 

 Kako biti siguran da će rezultat biti zaista koristan i vrijedan za 
cjelokupnu zajednicu? 



GLAVNI ALAT – dobra komunikacija 

KOMUNIKACIJA RIZIKOM 

Procjena 
rizika 

 
*HAH 

Upravljanje 
rizikom 

 
*Nadležno tijelo 

Kmunikacija o riziku 
MP, MZ, HAH 

Znanost Politika 

Source: WHO/FAO 1997 

Nužna  dobra suradnja između procjenitelja i 
upravljača rizikom 

        Interaktivna razmjena 
informacija i mišljenja tijekom 
procesa analize rizika, koji se 
odnose ma opasnosti i rizike, 

percepciju između 
procjenitelja, upravljača, 

potrošača, industrije, 
znanstvene zajednice i svih 

ostalih zainteresiranih strana 
kako bi objasnili rezultate 
procjene rizika i odluke 

upravljača  
 





KORISTI 

PROCJENE 

RIZIKA 

Najbolja upotreba dostupnih informacija 

Najkompletniji izvor informacija za procjenitelje 

rizika 

Transparentnost 

Prioritizacija područja za intervenciju 

Preporuke za daljnja istraživanja 

Povezivanje komponenti sustava 



SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA I 

ORGANIZACIJAMA 

• European Food Safety Authority (EFSA) 
– članstvo u Savjetodavnom vijeću EFSA-e 

– kontakt točka za znanstvenu razmjenu podataka (EFSA focal point) 

– suradnja na IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) projektu “Preparatory 
Measures for the Participation of the Candidate countries and the Potential Candidate 
countries in EFSA” 

– sudjelovanje u radu EFSA radne grupe za komunikaciju 

– sudjelovanje u radu EFSA stručne grupe za zoonoze, te ostalim radnim grupama 
EFSA-e (baze podataka, mikrobiološka procjena rizika i dr.) 

 

• German Federal Institute for Risk Assessment (BfR)  
– ugovor o suradnji 

– studijske posjete 

 

• Hungarian Food Safety Office (MEBIH) 
– ugovor o suradnji 

– radne posjete 

– studijske posjete 

 

• WHO /FAO  
INFOSAN (International Food Safety Authorities Network) focal point za Hrvatsku 

 

 



 

 

SWOT ANALIZA  

HAH-a 

 

.....umjesto 

zaključka... 




