ПРОЦЕДУРА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МАЛИХ КОЛИЧИНА ЖИВИНЕ И
ЛАГОМОРФА НА ГАЗДИНСТВУ, МАЛИХ КЛАНИЦА, МАЛИХ ПРЕРАДА МЕСА И
МАЛИХ МЛЕКАРА - УТВРЂИВАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКО САНИТАРНИХ УСЛОВА,
ДОДЕЛУ ВЕТЕРИНАРСКОГ КОНТРОЛНОГ БРОЈА И УПИС ОБЈЕКАТА У
РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА КЛАЊЕ ЖИВОТИЊА, ОБРАДУ И
ПРЕРАДУ МЕСА И МЛЕКА
Објекти у којима мали субјект послује са храном животињског порекла (објекти за
клање животиња, расецање и прераду меса и прераду млека), одобравају се и уписују у
Регистар одобрених објеката Управе за ветерину на основу члана 73. став 1. Закона о
ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012), Правилника о
условима хигијене хране („Службени гласник РС“, бр. 73/2010), Правилника о ветеринарскосанитарним условима, односно општим и
посебним условима за хигијену хране
животињског порекла, као и о условима хигијене хране животињског порекла („Службени
гласник РС“, бр. 25/2011) и Правилника о малим количинама примарних производа које
служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која
се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла („Службени гласник
РС“, бр. 111/2017), даље Правилник.
У Захтеву за упис у Регистар одобрених објеката наводи се:
 врста и количина живине и лагоморфа које се кољу на газдинству - Табела 3.
Правилника;
 врста и количина животиња које се кољу у објектима малог капацитета - Табела 5.
Правилника;
 врста и количина уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса, које
мали субјект у пословању храном може да преради у објекту и ставља у промет, као и
место обављања делатности и подручје продаје - Tабела 7. Правилника;
 врста и количина производа од млека - Табела 6. Правилника.
Додатне информације на сајту Управе за ветерину:
http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20malim%20kolicinama%20p
rimarnih%20proizvoda.pdf
Након подношења захтева за упис у Регистар одобрених објеката, Министарство
издаје Решење о образовању стручне комисије за преглед објекта.
Ако објекат испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове, односно опште
услове за хигијену хране, Министарство доноси привремено решење о испуњености услова и
додељује ветеринарски контролни број.
Период за који се доноси привремено решење не може бити краћи од 3 месеца нити
дужи од 6 месеци.
Пре истека рока из привременог решења, комисија утврђује испуњеност општих и
посебних услова за хигијену хране и на основу мишљења комисије Министарство доноси
решење којим се одобрава (трајно) обављање делатности и потврђује ветеринарски
контролни број.
Захтев за упис у Регистар одобрених објеката, субјект подноси на адресу:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за ветерину
Ул. Омладинских бригада бр. 1
11070 Нови Београд

и доставља следеће:
1. Захтев у коме се наводи: пуно пословно име, адреса и телефон подносиоца захтева,
матични број (МБ) субјекта; адреса објекта, телефон одговорног лица субјекта, врста
делатности која се обавља у објекту и капацитет производње објекта:
 Образац 3 - Захтев за упис објекта за клање живине и лагоморфа на газдинству у
регистар одобрених објеката;
 Образац 4 - Захтев за упис малог објекта прераде меса за производњу уситњеног
меса, полупроизвода од меса и производа од меса у регистар одобрених објеката;
 Образац 5 - Захтев за упис објекта за клање животиња малог капацитета (мала
кланица) у регистар одобрених објеката;
 Образац 6 - Захтев за упис објекта за прераду млека малог капацитета (мала
млекара) у регистар oдобрених објеката;
2. Оригиналне уплатнице или у случају електронског плаћања (E-banking), доставити
оверен примерак, од стране банке, као доказ о уплати.

Приходи републичких органа

3. Доказ о власништву објекта: оригинал или оверени препис поседовног листа,

