
 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС ОБЈЕКАТА У РЕГИСТАР ОБЈЕКАТА ЗА 

ХИГИЈЕНУ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 
 

Пре почетка обављања делатности у објекту за производњу хране за животиње, 

подносилац доставља захтев Управи за ветерину са потребном документацијом. 

 

На основу члана 73. став 1, Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/2005, 

30/2010 и 93/2012), издаје се решење о упису објеката у Регистар објеката и Решење о додели 

ветеринарског контролног броја у складу са одредбама: 

–Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране за 

животиње, Службени гласник 23/2018 година 

–Правилник о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње („Службени 

гласник РС”, број 23/18); 

– Правилник о општим и посебним условима хигијене хране за животиње („Службени гласник 

РС”, број 78/10); 

– Правилник о условима за декларисање, означавање и рекламирање хране за животиње 

(„Службени гласник РС”, број 4/10); 

– Правилник о храни за животиње са посебним потребама („Службени гласник РС”, број 53/10); 

– Правилник о квалитету хране за животиње („Службени гласник РС”, број 4/10); 

 

Објекти који се уписују у Регистар објеката уписују се у складу са чл.3 Правилника о 

регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране за животиње, 

Службени гласник 23/2018 година. 

У Прилогу 1 овог правилника субјекти треба да пронађу делатност којом хоће да се баве 

и да је правилно обележе Кодом (Р1 до Р25). 

Субјекти који подносе захтев за упис објеката у регистар објеката треба у Обрасцу 1 да 

попуне следеће: Податке о субјекту у пословању, Податке о објекту, Податке о планираној 

активности, Податке о транспорту и Изјаву подносиоца захтева (о тачности података и о 

испуњености услова за обављање наведене делатности у складу са посебним прописима). 



Захтев се подноси: 

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТАВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 

Ул. Омладинских бригада бр. 1 

11070 Нови Београд 
 

1. Захтев за упис у регистар објеката на Обрасцу 1 – (Правилник о регистрацији, односно 

одобравању објеката за производњу и промет хране за животиње, Службени гласник 

23/2018 година) 

 

2. Оригиналну уплатницу или у случају електронског плаћања (E-banking), доставити 
оверен примерак, од стране банке, доказа о уплати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 1 
 

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОБЈЕКАТА 
 
 
 

□ Упис 

□ Промена података 

Напомена: Означити одговарајући квадратић. Ако се означи промена података попунити одговарајуће поље 

у којима су се изменили уписани подаци. 

 
 
 

1. Подаци о субјекту у пословању 
 

1.1. Назив и седиште субјекта 
 

1.2. Матични број 
 

1.3. Одговорна особа: 

1.4. Име и презиме 

1.5. Радно место 

 

2. Подаци о објекту 
 

2.1. Адреса објекта 
 

2.2. Управни округ 
 

2.3. Одговорна особа: 
2.4. Име и презиме 
2.5. Радно место 

 

 

2.6. Телефон/факс 
2.7. Е-маил 

 

3. Подаци о планираној делатности 

3.1. 



 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

4. Подаци о транспорту (самостални, односно услужни, као и ако је у склопу производње и стављања у 
промет хране за животиње) 

4.1. 



4.2. 
 

 
4.3. 
 

 
4.4. 
 

 
4.5. 

5. Изјава подносиоца захтева 

Овим изјављујем: 

1) да су подаци које сам уписао у овај образац тачни; 

2) да су испуњени услови за обављање наведене делатности у складу са посебним прописима; 

4) о свакој промени података из тач. 1 – 4. овог обрасца обавестићу министарство надлежно за послове 

ветеринарства у року од 15 дана од њиховог настанка. 

 

 
Датум:   Потпис одговорне особе: 

Напомена: 

1. У тачки 3. Подаци о планираној делатности треба попунити следеће: 

- у тачки 3.1. треба укратко описати сваку делатност која ће се обављати у објекту 

наводећи да ли се производи храна за животиње са посебним потребама, одговарајући код и 

врсту животиња (говеда, свиње, живина, кућни љубимци, рибе, крзнашице...), укључујући и 

планирани капацитет објекта; 

- у тачки 3.2. треба навести који адитиви ће се производити, складиштити, користити у 

производњи предсмеша и смеша и/или стављати у промет; 

- у тачки 3.3. треба навести које адитиве ће садржати предсмеше и смеше које планирају 
да се складиште и/или стављају у промет; 

- у тачки 3.4. треба навести која хранива животињског порекла ће се користити на начин 

који је наведен у Прилогу 1 – Објекти који се региструју дат у правилнику којим се уређује 

регистрација, односно одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње (код 

Р14 – Р24); 

- у тачки 3.5. треба навести које врсте животиња ће се хранити у узгајалишту и која храна 

ће се користити, посебно наводећи да ли је храна биљног или/и животињског порекла; 



- у тачки 3.6. треба навести регистарске бројеве возила и фиксну ознаку мешаоне, ако је 

у питању једна или више покретних мешаона, на начин да је могућа провера њеног 

коришћења. 

2. У тачки 4. Подаци о транспорту (самостални, односно услужни, као и ако је у склопу 

производње и стављања у промет хране за животиње) треба попунити следеће: 

- у тачки 4.1. треба навести врсту хране за животиње која ће се превозити, нарочито да 

ли ће се превозити упакована храна за животиње или храна за животиње у расутом стању, 

које адитиве садржи храна за животиње, као и да ли ће се превозити медицинирана храна 

за животиње; 

- у тачки 4.2. треба навести списак возила, којима ће се превозити храна за животиње, са 

регистарским бројем возила, ако је контејнер фиксни; 

- у тачки 4.3. треба навести списак контејнера, којима ће се превозити храна за животиње, 

са фиксном ознаком контејнера на начин да је могућа провера њиховог коришћења за 

превоз хране за животиње; 

- у тачки 4.4. треба навести приказ начина чишћења, прања и дезинфекције, којим се 

избегава унакрсно загађење, ако је потребно; 

- у тачки 4.5. треба навести одобрену процедуру чишћења у складу са посебним 

прописом којим се уређују мере раног откривања и дијагностике заразне болести 

трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, и то: прерађеног протеина животињског 

порекла, укључујући рибље брашно, добијених од непреживара; дикалцијум фосфата и 

трикалцијум фосфата животињског порекла; производа од крви, добијени од непреживара; 

смеша које садрже прерађен протеин животињског порекла, укључујући рибље брашно, 

добијених од непреживара, дикалцијум фосфат и трикалцијум фосфат животињског 

порекла и производе од крви, добијени од непреживара. 
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