
 

На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о 

ветеринарству („Службени гласник РСˮ, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О РЕГИСТРАЦИЈИ, ОДНОСНО ОДОБРАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЗА 

САКУПЉАЊЕ, ПРЕРАДУ И УНИШТАВАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

(„Службени гласник РСˮ, број 12 од 22. фебруара 2019. године) 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се прописују објекти за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла који се 

региструју, односно одобравају, начин и поступак регистрације, односно 

одобравања објеката, изглед обрасца захтева за упис ових објеката у Регистар 

објеката, односно Регистар одобрених објеката, као и садржина и начин вођења 

Регистра објеката и Регистра одобрених објеката. 

 

Члан 2. 

 Одредбе овог правилника не примењују се на: 

1) објекте у којима настају споредни производи животињског 

порекла обављањем делатности клања, производње и промета хране 

животињског порекла, који су регистровани или одобрени у складу са 

прописима којима се уређују услови у погледу хигијене хране, осим објеката за 

које је овим правилником прописана обавеза регистровања или одобравања; 

2) објекте у којима настају споредни производи животињског 

порекла, као последица држања, чувања и узгајања животиња или вођења бриге 

о њима, осим објеката за које је овим правилником прописана обавеза 

регистровања или одобравања; 

 3) закопавање споредних производа животињског порекла на лицу 

места у складу са посебним прописом  којим се уређују услови за споредне 

производе; 

4) превознике непрерађеног стајњака који тај стајњак превозе 

између два места на истом газдинству или између газдинства и крајњег 

корисника, који тај стајњак директно примењује на сопственом земљишту; 

 5) објекте за израду трофеја или штављених трофеја искључиво за 

сопствене потребе, односно који нису намењене за даље уступање уз накнаду 

или без накнаде; 

6) превознике, који превозе суву необрађену вуну и длаку, под 

условом да су та вуна и длака затворене у непропусним паковањима и да се 

директно испоручују објекту за производњу добијених производа изван ланца 

исхране животиња или у међуобјекат, уз услове који спречавају ширење 

патогених организама; 

7) кориснике органских ђубрива и оплемењивача земљишта, ако 

оператер не држи и не узгаја животиње; 

8) руковање и испоруку органских ђубрива и оплемењивача 

земљишта у паковањима за продају на мало од највише 50kg масе, који се 

користе за употребу изван ланца хране и ланца хране за животиње. 
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Члан 3. 

 Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће 

значење: 

  1) оператер јесте правно или физичко лице под чијом контролом 

су споредни производи животињског порекла и производи добијени од 

споредних производа животињског порекла. Оператер јесте и лице које користи 

споредне производе животињског порекла и производе добијене од споредних 

производа животињског порекла, као и лице које врши послове трговине и 

превоза тих производа; 

  2) одобравање објеката за сакупљање, прераду и уништавање 

споредних производа животињског порекла јесте поступак покренут по захтеву 

странке за упис у Регистар одобрених објеката и за утврђивање испуњености 

прописаних услова за обављање делатности; 

3) превоз јесте саставни део делатности сакупљања, прераде и 

уништавања споредних производа животињског порекла и од њих добијених 

производа, који се обавља као самостална, односно услужна делатност или као 

саставни део одобрене, односно регистроване делатности у складу са овим 

правилником; 

  4) регистрација објекта за сакупљање, прераду и уништавање 

споредних производа животињског порекла јесте поступак покренут по захтеву 

странке за упис у Регистар објеката без претходног утврђивања испуњености 

прописаних услова за обављање делатности. 

 

Члан 4. 

 Објекти за сакупљање, прераду и уништавање споредних 

производа животињског порекла који се региструју или одобравају у складу са 

законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту: Закон) и овим 

правилником су сви објекти који су под контролом оператера у којима се 

обавља делатност сакупљања, прераде и уништавања споредних производа 

животињског порекла, односно добијених производа (у даљем тексту: 

делатност) у било којој фази настанка, превоза, сакупљања, руковања, обраде, 

прераде, складиштења, стављања у промет, дистрибуције, коришћења или 

уклањања. 

 

Члан 5. 

 Објекти за сакупљање, прераду и уништавање споредних 

производа животињског порекла који се региструју дати су у Прилогу 1 – 

Објекти који се региструју, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

 

Члан 6. 

 Оператер, пре почетка обављања делатности, подноси 

министарству надлежном за послове ветеринарства (у даљем тексту: 

Министарство) захтев за упис објеката из члана 5. овог правилника у Регистар 

објеката, у складу са Законом. 

 Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за 

упис објекта у Регистар објеката, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 
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Члан 7. 

 После пријема захтева из члана 6. овог правилника Министарство 

проверава да ли је захтев правилно попуњен и на основу уредно поднетог 

захтева врши упис објекта у Регистар објеката и додељује ветеринарски 

контролни број. 

 

Члан 8. 

 Објекти за сакупљање, прераду и уништавање споредних 

производа животињског порекла који се одобравају дати су у Прилогу 2 – 

Објекти који се одобравају, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 

 

Члан 9. 

 Оператер, пре почетка обављања делатности, подноси 

Министарству захтев за упис објекта из члана 8. овог правилника у Регистар 

одобрених објеката, у складу са Законом. 

 Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 2 – Захтев за 

упис објекта у Регистар одобрених објеката, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 10. 

 После пријема захтева из члана 9. овог правилника Министарство 

проверава да ли је захтев правилно попуњен и утврђује да ли објекат за 

сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла 

испуњава прописане услове. 

 

Члан 11. 

 Када се утврди да објекат за сакупљање, прераду и уништавање 

споредних производа животињског порекла испуњава све прописане услове, 

објекат се одобрава, уписује у Регистар одобрених објеката и додељује му се 

ветеринарски контролни број, који је јединствен за тај објекат и састоји се од: 

 1) слова RS, као ISO ознака Републике Србије; 

 2) бројчане ознаке. 

 

Члан 12. 

 У случају када се утврди да објекат за сакупљање, прераду и 

уништавање споредних производа животињског порекла испуњава 

ветеринарско-санитарне услове, односно услове за изградњу објекта укључујући 

неопходну опрему, а из документације за спровођење самоконтроле може се 

закључити да су створени услови за безбедно руковање и прераду и испуњење 

других прописаних услова у складу са прописом којим се уређују споредни 

производи животињског порекла, објекат се привремено одобрава, привремено 

уписује у Регистар одобрених објеката и додељује му се ветеринарски 

контролни број. 

 Привремено одобрење из става 1. овог члана може бити најдуже 

до три месеца. 

 Када се у року из става 2. овог члана, у објекту за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла утврди да су 

испуњени сви прописани услови, објекат се одобрава, уписује у Регистар 

одобрених објеката и задржава се додељени ветеринарски контролни број. 
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 Када се у року из става 2. овог члана, у објекту за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла утврди 

напредак у односу на претходно утврђено чињенично стање у погледу 

испуњења свих прописаних услова, привремено одобрење се продужава, при 

чему укупни период на које се односи привремено одобрење не може бити дужи 

од шест месеци. 

 Када се у објекту за сакупљање, прераду и уништавање споредних 

производа животињског порекла коме је продужено привремено одобрење 

утврди да су испуњени сви прописани услови, објекат се одобрава, уписује у 

Регистар одобрених објеката и задржава се додељени ветеринарски контролни 

број, а ако се утврди да у објекту нису испуњени сви прописани услови, објекат 

се не одобрава, брише се из Регистра одобрених објеката и укида се додељени 

ветеринарски контролни број. 

 

Члан 13. 

Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката подељен 

је на следеће одељке: 

1) одељак I: Објекти у којима се врши сакупљање, складиштење 

и руковање споредним производима животињског порекла; 

2) одељак II: Објекти за складиштење добијених производа; 

3) одељак III: Објекти за спаљивање, коспаљивање и сагоревање; 

4) одељак IV: Објекти за прераду споредних производа 

животињског порекла; 

5) одељак V: Објекти за прераду топљене масти; 

6) одељак VI: Објекти за производњу биогаса; 

7) одељак VII: Објекти за производњу компоста; 

8) одељак VIII: Објекти за производњу хране за кућне љубимце; 

9) одељак IX: Објекти у којима се рукује споредним 

производима животињског порекла или добијеним производима за потребе 

изван ланца исхране животиња; 

10) одељак X: Објекти за коришћење споредних производа 

животињског порекла и добијених производа у изузетним случајевима; 

11) одељак XI: Центар за сакупљање; 

12) одељак XII: Објекти за производњу органских ђубрива и 

оплемењивачи земљишта; 

13) одељак XIII: Остали објекти у којима се обавља делатност 

сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског порекла. 

 Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката 

садржи следеће податке: 

1) ветеринарски контролни број; 

2) пословно име и седиште оператера; 

3) адресу објекта, укључујући поштански број и управни округ; 

4) категорију одређену у складу са посебним прописом; 

5) делатност у објекту изражену кодом делатности датих у 

Прилогу 3 – Списак кодова који се воде у Регистру објеката, односно Регистру 

одобрених објеката (у даљем тексту: Прилог 3), који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део; 

6) врсту производа израженог кодом у складу са Прилогом 3. 

овог правилника; 
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7) додатну делатност изражену кодом делатности у складу са 

Прилогом 3. овог правилника; 

8) делатност у објекту у вези са посебним одобрењем у погледу 

исхране животиња у складу са прописом о трансмисивним спонгиоформним 

енцефалопатијама изражену кодом делатности у складу са Прилогом 3. овог 

правилника; 

9) одговарајући код у складу са Прилогом 3. овог правилника за 

усмерени увоз споредних производа животињског порекла, односно добијених 

производа; 

10) број решења о испуњености прописаних услова, односно број 

решења о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката; 

11) датум и број решења о брисању из Регистра објеката, односно 

Регистра одобрених објеката; 

12) напомене. 

Поред података из става 2. овог члана, Регистар одобрених 

објеката садржи и податак о року привременог уписа у овај регистар. 

 

Члан 14. 

 Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката води се у 

електронској форми и повезан је са информационим системом Министарства. 

 

Члан 15. 

 У Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката уписују 

се промене података настале у вези са подацима који су уписани у ове регистре. 

 

Члан 16. 

 У случају престанка обављања делатности или ако престане да 

испуњава прописане услове, објекат за сакупљање, прераду и уништавање 

споредних производа животињског порекла брише се из Регистра објеката, 

односно Регистра одобрених објеката у складу са Законом. 

 

Члан 17. 

 Објекти за сакупљање, прераду и уништавање споредних 

производа животињског порекла који су до дана ступања на снагу овог 

правилника регистровани, односно одобрени постају уписани у складу са овим 

правилником у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката и 

задржавају додељени ветеринарски контролни број. 

 

Члан 18. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

Број: 110-00-187/2018-09 

У Београду, 5. фебруара 2019. године 

МИНИСТАР 

 

Бранислав Недимовић 

 

 

 

4827018.0116.130/1



Прилог 1. 

ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ 

 

Одељак Објекти у којима се обавља 

делатност сакупљања, прераде и 

уништавања споредних 

производа животињског 

порекла, односно добијених 

производа  

Ближи опис  

 

II 

 

Објекти за складиштење 

добијених производа  

Складиштење производа који су добијени 

било којим поступком обраде, прераде, 

трансформације, фазе прераде споредних 

производа животињског порекла, осим 

објеката за које је у складу са овим 

правилником  прописано одобравање 

III Објекти за спаљивање, 

коспаљивање и сагоревање 

Објекти који спаљују добијене производе 

и уписани су у евиденцију министарства 

надлежног за послове заштите животне 

средине 

V Објекти за прераду топљене 

масти 

Производња масних киселина и 

глицерина 

IX Објекти у којима се рукује 

споредним производима 

животињског порекла или 

добијеним производима за 

потребе изван ланца исхране 

животиња 

Крв и производи од крви 

Крв и производи од крви коња 

Кожа и производи од коже 

Штављење 

Ловачки трофеји, препарирање и други 

облици обраде 

Вуна 

Длаке 

Чекиње свиња 

Перје, делови перја и паперје 

Производи пчеларства 

Кости и производи од кости 

Рогови и производи од рогова 

Папци и копита, производи од папака и 

копита 

Млеко, производи од млека, производи 

на бази млека 
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Колострум и производи од колострума 

Остало 

Х Објекти за коришћење споредних 

производа животињског порекла 

и добијених производа у 

изузетним случајевима 

 

Образовне сврхе 

Дијагностичке сврхе 

Истраживачке сврхе 

Трговачки узорци 

Изложбени предмети 

Исхрана животиња у зоолошком врту, 

циркусу, рептила и птица грабљивица 

осим зоолошког врта и циркуса, 

крзнашица, у хранилишту за дивље 

животиње, паса у објекту за држање, паса 

и мачака у прихватилиштима, за узгој 

црва, ларви, лутки који служе као мамци 

у риболову 

Производња и употреба биодинамичних 

препарата 

Стављање у промет материјала 

Категорије 3 за исхрану кућних 

љубимаца, из објеката за клање, расецање 

и прераду меса 

Примена љуски јаја ради ђубрења 

сопственог земљишта 

Остали корисници 

XII 

 

 

Објекти за производњу органског 

ђубрива и оплемењивача 

земљишта  

Производња органског ђубрива и 

оплемењивача земљишта који се састоје 

или садрже непрерађени стајњак 

XIII Остали објекти у којима се 

обавља делатност сакупљања, 

прераде и уништавања споредних 

производа животињског порекла 

Превоз споредних производа 

животињског порекла и од њих 

добијених производа 

Сточна гробља и јаме гробнице 

Депоније за одлагање споредних 

производа животињског порекла и 

добијених производа, које су одобрене од 

стране министарства надлежног за 

послове заштите животне средине 

Трговина 
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Промет међупроизводима 

Корисници органских ђубрива и 

оплемењивача земљишта 

Промет следећих производа, уколико се у 

њиховој производњи користе споредни 

производи животињског порекла или 

добијени производи: 

– козметичких производа 

– активних имплатибилних медицинских 

средства 

– медицинских средстава 

– медицинских средстава за „in vitroˮ 

дијагнозу 

– лекова 

– ветеринарских лекова 

 

Руковање кухињским отпадом из 

међународног промета 

Остали оператери 
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Образац 1. 

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ОБЈЕКАТА 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 оператеру 

Назив и седиште оператера: 

Матични број: 

Име и презиме одговорне особе: 

Радно место: 

2. Подаци о објекту 

Адреса објекта  

Управни округ  

Име и презиме одговорне особе у 

објекту 
 

Радно место  

Телефон/факс и е-маил:  

3. Подаци о улазним материјалима/материјалима који се превозе: 

Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 1 планирате да 

користите/превозите: 

 

 

Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 2 планирате да 

користите/превозите: 

 

 

Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 3 планирате да 

користите/превозите: 

 

 

Навести које добијене производе Категорије 1 планирате да користите/превозите: 
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Навести које добијене производе Категорије 2 планирате да користите/превозите: 

 

 

Навести које добијене производе Категорије 3 планирате да користите/превозите: 

 

 

Навести да ли ће се вршити превоз упакованих пошиљки и/или пошиљки у расутом 

стању (попуњава превозник): 

 

4. Подаци о планираној делатности 
Напомена: означити одговарајући квадратић и уписати податке где је потребно. 

4.1. Превоз 
□ 

 

Навести да ли се делатност превоза обавља као самостална или као део неке друге 

делатности сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског 

порекла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Складиштење добијених производа, осим оних за које је у складу са овим 

правилником прописано одобравање 
□ 

4.3. Спаљивање, коспаљивање и сагоревање □ 

Спаљивање □ 

Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима ___________ 

Коспаљивање □ 

Наведите капацитет коспаљивања по сату, изражен у килограмима _________ 

 

4.4. Прерада топљене масти □ 

Навести добијене производа који се производе у објекту:___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Добијени производи су намењени за исхрану животиња □ 

Добијени производи су намењени за потребе ван ланца исхране животиња □ 
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4.5. Руковање споредним производима животињског порекла и добијеним 

производима за потребе изван ланца исхране животиња 
□ 

Крв и производи од крви □ 

Крв и производи од крви коња □ 

Кожа и производи од коже □ 

Штављење □ 

Ловачки трофеји □ 

Трофеји за препарирање и други производи □ 

Вуна □ 

Длаке □ 

Чекиње свиња □ 

Перје, делови перја и паперје □ 

Производи пчеларства □ 

Кости и производи од кости □ 

Рогови и производи од рогова □  

Папци и копита, производи од папака и копита □ 

Млеко, производи од млека, производи на бази млека □ 

Колострум и производи од колострума □ 

 

Други споредни производи животињског порекла и добијени производи (навести):  

 

4.6. Коришћење споредних производа животињског порекла у изузетним 

случајевима 
□ 

Образовне сврхе □ 

Дијагностичке сврхе □ 

Истраживачке сврхе □ 

Трговачке узорке □ 

Изложбене предмете □ 

Исхрана животиња: 

У зоолошком врту □ 

У циркусу □ 

Рептила и птица грабљивица осим зоолошког врта и циркуса □ 

Крзнашица □ 

Дивљих животиње □ 

Паса у објектима за држање □ 

Паса и мачака у прихватилиштима □ 

Црва, ларви, лутки који служе као мамци у риболову □ 

Остали корисници (наведите)__________________________________________________ 

Производња и употреба биодинамичних препарата □ 

Навести катастарску општину и број катастарске парцеле на којој се производе и 

употребљавају биодинамични препарати:_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Стављање у промет материјала Категорије 3 из објеката за клање, расецање и прераду 

меса намењених за исхрану кућних љубимаца □ 

Примена љуски јаја ради ђубрења сопственог земљишта □ 

Навести катастарску општину и број катастарске парцеле на којој се примењују љуске 

јаја:_______________________________________________________________________ 
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4.7. Производња органског ђубрива и оплемењивача земљишта који се састоје 

или садрже непрерађени стајњак 

□ 

4.8. Остали објекти у којима се обавља делатност сакупљања, прераде и 

уништавања споредних производа животињског порекла 

□ 

Превоз □ 

Сточно гробље □ 

Јама гробница □ 

Депоније за одлагање споредних производа животињског порекла и добијених  

производа □ 

Стављање у промет:  

Козметичких производа □ 

Активних имплатибилних медицинских средства □ 

Медицинских средстава □ 

Медицинских средстава за „in vitroˮ дијагнозу □ 

Лекова □ 

Ветеринарских лекова □ 

Међупроизвода □ 

Трговина (укључујући извознике) □ 

Руковање кухињским отпадом из међународног промета □ 

Лука □ 

Аеродром □ 

Гранични прелаз □ 

 

Навести: 

Ко ће вршити превоз кухињског отпада из међународног промета: _________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ко ће преузимати кухињски отпад из међународног промета, ради даљег руковања или 

уништавања: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Корисници органских ђубрива и оплемењивача земљишта □ 

Остало (описати) ___________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

5. Поступак руковања и прераде 

Укратко описати начин руковања, прераде или коришћења споредних производа 

животињског порекла или добијених производа и њихову даљу намену 
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Навести врсту животиња где је то примењиво: _______________________________________ 

 

За објекте у којима се сакупља крв за потребе ван ланца исхране животиња, број објекта:  

____________________________________________________________________________ 

6. Подаци о возилима 
Напомена: Попуњава превозник. 

Навести списак возила, којима ће се вршити превоз са регистарским бројем возила ако је 

контејнер за превоз фиксни 

 

 

Навести списак нефиксних контејнера којима ће се вршити превоз са фиксном ознаком 

контејнера која је наведена у интерној документацији, на начин да је могућа провера 

њиховог коришћења 

 

 

 

Уколико се исто возило или контејнер користе за превоз више врста и категорија 

споредних производа животињског порекла и добијених производа навести приказ 

начина чишћења, прања и дезинфекције, којим се избегава унакрсно загађење 

 

 

 

7. Ветеринарски контролни број додатне делатности 

Навести ветеринарски контролни број ако је објекат већ одобрен или регистрован за 

обављање неке од делатности: 

– сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског порекла: ______ 

– делатност клања, производње и промета хране животињског порекла: _______________ 

– остало: ____________________________________________________________________  

8. 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; 

3) о свакој промени података обавестићу министарство надлежно за послове  

    ветеринарства у року од 15 дана од дана настанка промене података. 

 

 

Датум:_______________________                                             Потпис одговорне особе: 

                                                                                                  _______________________ 
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Прилог 2. 

 

ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ ОДОБРАВАЈУ 

 

О
д

ељ
а
к

 Објекти у којима се обавља 

делатност сакупљања, прераде и 

уништавања споредних производа 

животињског порекла, односно 

добијених производа  

Ближи опис 

I Објекти за сакупљање и складиштење 

споредних производа животињског 

порекла Категорије 1, Категорије 2 и 

Категорије 3 

Искључиво сакупљање и складиштење 

Објекти за сакупљање, складиштење 

и руковање споредним производима 

животињског порекла Категорије 1, 

Категорије 2 и Категорије 3 

Сортирање 

 

Уситњавање 

 

Хлађење 

 

Замрзавање 

 

Сољење 

 

Конзервирање другим поступцима 

 

Уклањање коже или уклањање 

специфицираног ризичног материјала 

 

Поступање са споредним производима 

животињског порекла, које се врши у 

складу са посебним прописима контроле 

заразних болести, као што су обдукција 

или узорковање 

 

Претходна хигијенизација/пастеризација 

споредних производа животињског 

порекла ради њихове употребе у 

објектима за производњу биогаса или 

компоста 

 

Просејавање 

II Објекти за складиштење добијених 

производа 

Складиштење добијених производа ради 

даље испоруке за: 

– уклањање на депонији 

– спаљивањe или коспаљивањe 

– коришћење као горива за сагоревање 

– коришћење за  храну за животиње 

– употребу као органско ђубриво и 

оплемењивач земљишта, осим на месту 

њихове директне примене 
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III Објекти за спаљивање, коспаљивање 

и сагоревање  

Објекти за спаљивање и коспаљивање 

Објекти за сагоревање 

IV Објекти за прераду споредних 

производа животињског порекла 

Категорије 1, Категорије 2 и 

Категорије 3 

Прерада споредних производа 

животињског порекла применом основних 

метода прераде и алтернативних метода 

прераде 

Прерада материјала Категорије 3 другим 

прописаним поступцима прераде за 

производњу добијених производа који се 

могу употребљавати за исхрану животиња 

(хранива) 

Прерада споредних производа 

животињског порекла ради испоруке за 

исхрану животиња у складу са условима 

забране исхране животиња 

Прерада материјала Категорије 1 у објекат 

за прераду материјала Категорије 2 у 

случају појаве епиозоотије или других 

ванредних и непредвидивих околности 

ако нису довољни капацитети прераде у 

објектима за прераду материјала 

Категорије 1 и ако не постоје ризици за 

јавно здравље и здравље животиња 

Прерада материјала Категорије 1, односно 

материјала Категорије 2 у објекат за 

прераду материјала Категорије 3 у случају 

појаве епиозоотије или других ванредних 

и непредвидивих околности ако нису 

довољни капацитети прераде у објектима 

за прераду материјала Категорије 1, 

односно Категорије 2 и ако не постоје 

ризици за јавно здравље и здравље 

животиња 

VI Објекти за производњу биогаса Објекти са јединицом за пастеризацију 

Објекти без јединице за пастеризацију 

VII Објекти за производњу компоста Објекти са: 

– затвореним реактором 

– затвореним простором за компостирање 

– системом друге врсте 

VIII Објекти за производњу хране за 

кућне љубимце 

Сирова храна за кућне љубимце 

Прерађена храна за кућне љубимце 
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Храна за кућне љубимце у конзерви 

Жвакалице 

Побољшивачи укуса 

XI Центри за сакупљање Сакупљање споредних производа 

животињског порекла Категорије 3 и 

Категорије 2 и производња третираног 

материјала за исхрану животиња у 

изузетним случајевима 

 

XII Објекти за производњу органских 

ђубрива и оплемењивача земљишта 

Производња органских ђубрива и 

оплемењивача земљишта, осим објеката 

који се региструју 
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Образац 2. 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ОБЈЕКАТА У РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ 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 оператеру 

Назив и седиште оператера: 
 

Матични број: 
 

Име и презиме одговорне особе: 
 

Радно место: 

2. Подаци о објекту 

Адреса објекта  

Управни округ  

Име и презиме одговорне особе у објекту  

Радно место  

Телефон/факс и е-маил  

3. Подаци о планираној делатности 
Напомена: означити одговарајући квадратић и уписати податке где је потребно. 

3.1. Објекти у којима се врши сакупљање, складиштење и руковање споредним 

производима животињског порекла или сакупљање и складиштење (међуобјекат) 

3.1.1. Објекти у којима се врши сакупљање, складиштење и руковање споредним 

производима животињског порекла 
□ 

Сортирање □ 

Уситњавање □ 

Хлађење □ 

Замрзавање □ 

Сољење □ 
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Конзервирање другим поступцима □ 

Уклањање коже или уклањање специфицираног ризичног материјала □ 

Поступање са споредним производима животињског порекла у вези са прописима 

контроле заразних болести (утврђивање узрока угинућа, узорковање…) 
□ 

Претходна хигијенизација/пастеризација споредних производа животињског 

порекла ради њихове употребе у објектима за производњу биогаса или компоста 
□ 

Просејавање □ 

Остало (навести): ________________________________________________ □ 

3.1.2. Објекти у којима се врши сакупљање и складиштење споредних производа 

животињског порекла 
□ 

3.2. Складиштење добијених производа намењених ради даље испоруке за: □ 

Уклањање на депонији □ 

Спаљивањe или коспаљивањe □ 

Коришћење као горива за сагоревање □ 

Коришћење за храну за животиње □ 

Употребу као органско ђубриво и оплемењивач земљишта, осим складиштења на 

месту њихове директне примене 
□ 

3.3. Објекти за спаљивање, коспаљивање и сагоревање □ 

Спаљивање 

Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима _________ 
□ 

Коспаљивање 

Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима _________ 
□ 

Сагоревање □ 

3.4. Објекти за прераду споредних производа животињског порекла  

3.4.1. Објекат за прераду споредних производа животињског порекла применом 

основних метода прераде 
□ 
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Навести методу прераде и параметре прераде (величина честица, температура, притисак 

и време трајања поступка прераде): ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Навести намену добијених производа: 

– за исхрану животиња, укључујући врсту животиња за које је намењен производ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

– за потребе ван ланца исхране животиња, укључујући намену 

___________________________________________________________________________ 

3.4.2. Објекти за прераду споредних производа животињског порекла применом 

алтернативних метода прераде 
□ 

Навести која алтернативна метода прераде се примењује: 

___________________________________________________________________________ 

3.4.3. Објекти за прераду материјала Категорије 3 другим прописаним поступцима 

прераде за производњу добијених производа који се могу употребљавати за 

исхрану животиња (хранива) 

□ 

Описати поступак прераде:  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Прерада споредних производа животињског порекла ради испоруке за 

исхрану животиња у складу са условима забране исхране животиња 
□ 

3.4.5. Прерада материјала Категорије 1 у објекат за прераду материјала 

Категорије 2 
□ 

3.4.6. Прерада материјала Категорије 1, односно материјала Категорије 2 у објекат 

за прераду материјала Категорије 3 
□ 

3.5. Објекти за производњу биогаса  □ 

Објекти за производњу биогаса са јединицом за пастеризацију 

Навести параметре прераде (време, температура, величина честица): ___________ 

_______________________________________________________________________ 

□ 

Објекти за производњу биогаса без јединице за пастеризацију □ 
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3.6. Објекти за производњу компоста □ 

Објекат са затвореним реактором □ 

Објекат са затвореним простором за компостирање □ 

Објекат који користи друге врсте система (описати): _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

□ 

Навести параметре прераде који се односе на величину честица, температуру и време 

третирања: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.7. Објекти за производњу хране за кућне љубимце □ 

Сирова храна за кућне љубимце □ 

Прерађена храна за кућне љубимце (осим конзерви) □ 

Храна за кућне љубимце у конзерви □ 

Жвакалице □ 

Побољшивачи укуса □ 

3.8. Сакупљање и третирање споредних производа у центрима за сакупљање □ 

Означити начин третирања споредних производа животињског порекла: 

– стерилизација  □ 

– пребојавање     □ 

3.9. Објекти за производњу органских ђубрива и оплемењивачи земљишта □ 

Описати начин производње/прераде/обраде органских ђубрива: 

 

 

 

 

 

 

4. Подаци о улазним материјалима  

Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 1 планирате да 

користите: 

 

 

Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 2 планирате да 

користите: 
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Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 3 планирате да 

користите: 

 

 

Навести које добијене производе Категорије 1 планирате да користите: 

 

 

Навести које добијене производе Категорије 2 планирате да користите: 

 

 

Навести које добијене производе Категорије 3 планирате да користите: 

 

 

У случају намене за ланац исхране животиња навести и податак о врсти животиња: 

– од које је добијен производ: ________________________________________________ 

– за које је производ намењен:________________________________________________ 

 

5. Подаци о капацитету објекта  

Навести податак о пројектованом капацитету објекта (дневни, месечни, годишњи...), где 

је примењиво, у зависности од врсте производње: 

 

 

6. Изглед објекта и припадајућег круга 

Описати објекат и припадајући круг објекта са путевима, опремом и технолошким 

путевима производње тако да распоред просторија и опреме буде јасан; број возила, 

којима ће се превозити храна за животиње; дијаграм тока производње са производним 

токовима и описом технолошких поступака 
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7. Ветеринарски контролни број додатне делатности 

Навести ветеринарски контролни број ако је објекат већ одобрен или регистрован за 

обављање неке од делатности: 

– сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског порекла:_____ 

– делатност клања, производње и промета хране животињског порекла:______________ 

– остало ____________________________________________________________________ 

8. Изјава подносиоца захтева 

Овим изјављујем:  

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

2) о свакој промени података из овог обрасца обавестићу министарство надлежно за 

послове ветеринарства у року од 15 дана од дана настанка промене података. 

 

 

Датум:_______________________                                              Потпис одговорне особе: 

                                                                                               _______________________ 



Прилог 3. 

 

СПИСАК КОДОВА КОЈИ СЕ ВОДЕ У РЕГИСТРУ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО 

РЕГИСТРУ ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

I. СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

 

1. КОД ПРОИЗВОДА 

 

1) АPI – производи пчеларства 

2) АSH – пепео 

3) BHHP – кости и производе од костију, рогове и производе од 

рогова, папке и копита и производе од папака и копита 

4) BIOG – биогас 

5) BIOD – биодизел 

6) BIOR – остаци ферментације у објекту за производњу биогаса 

7) BLPF – производи од крви за исхрану животиња 

8) BLPT – производи од крви за техничке намене (изван ланца 

исхране животиња) 

9) CAD – лешеви животиња 

10)  COL – колаген 

11)  COMR – компост 

12)  COSM – козметички производи 

13)  CATW – кухињски отпад 

14)  DCAP – дикалцијумфосфат 

15)  DTC – садржај дигестивног тракта 

16)  EGG – производи од јаја 

17)  FERT – органска ђубрива и оплемењивачи земљишта, осим 

компоста, остатака ферментације, стајњака, прерађеног стајњака и производа од 

прерађеног стајњака 

18)  FATOT – топљена маст и рибље уље, осим за исхрану животиња 

или за прераду топљене масти 

19)  FATOL – топљена маст намењена за прераду топљене масти 

20)  FATD – деривати топљене масноће 

21)  FATF – топљена маст и рибље уље за исхрану животиња 

22)  FEED – производња хране за животиње 

23)  FORMF – храна животињског порекла која није више за исхрану 

људи (бивша храна) 

24)  GEL – желатин 

25)  GATR – ловачки трофеји 

26)  HISKR – сирова кожа копитара и папкара 

27)  HISKT – обрађена кожа копитара и папкара 

28)  HYDP – хидролизован протеин 

29)  INSE – инсекти, укључујући црве, ларве и лутке 

30)  MANU – непрерађени стајњак 

31)  MANP – прерађен стајњак и производи од прерађеног стајњака 

32)  MBM – месно коштано брашно (Категорија 1 и Категорија 2) 

33)  MEDD – медицинска средства 
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34)  MIMC – млеко, колострум и добијени производи од млека и 

колострума 

35)  OTHER – остали производи 

36)  PAP – прерађен протеин животињског порекла 

37)  PETC – храна за кућне љубимце у конзерви 

38)  PETFI – побољшивачи укуса 

39)  PETD – жвакалице 

40)  PETP – прерађена храна за кућне љубимце, осим хране за кућне 

љубимце у конзерви 

41)  PETR – сирова храна за кућне љубимце 

42)  PHARM – фармацеутски производи 

43)  RAW – остали споредни производи животињског порекла 

44)  SERE – крв и производи од крви коња 

45)  TCAP – трикалцијумфосфат 

46)  WHBF – вуна, длака, чекиње свиња, перје 

47)  WWT – материјал прикупљени у предтретману отпадних вода 

 

2. КОД ДЕЛАТНОСТИ  

 

1) BIOGP – објекат за производњу биогаса 

2) BP – објекат за производњу производа од крви искључиво од крви 

непреживара у складу са прописима којима се уређује област трансмисивиних 

болести 

3) COLC – центар за сакупљање 

4) COMB – објекат за сагоревање 

5) CoIP – објекат за коспаљивање 

6) COMP – објекат за производњу компоста 

7) GATRP – објекат за производњу ловачких трофеја 

8) INCP – објекат за спаљивање 

9) INTP – објекат за сакупљање, складиштење и руковање споредним 

производима животињског порекла (међуобјекат) 

10)  OLCP – објекат за прераду топљене масти 

11)  OALKHP – остало: објекат за прераду споредних производа 

применом алкалне хидролизе 

12)  OBIODP – остало: објекат за производњу биодизела 

13)  OBRGAP – остало: објекат за прераду споредних производа 

применом „Бруксˮ гасификације 

14)  OHPHBP – остало: објекат за прераду споредних производа 

применом биогас хидролизе под високим притиском 

15)  OHPHTP – остало: објекат за прераду споредних производа 

применом хидролизе под високим притиском и високом температуром 

16)  OTHER – друге 

17)  PAP – објекат за производњу прерађених протеина пореклом 

искључиво од непреживара у складу са прописима којима се уређује област 

трансмисивиних болести 

18)  PETPP – објекат за производњу хране за кућне љубимце 

употребом искључиво добијених производа 
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19)  PETPR – објекат за производњу хране за кућне љубимце 

употребом споредних производа животињског порекла 

20)  PHAR – фармацеутска активности, укључујући све врсте 

медицинских средстава 

21)  PROCP – објекат за прераду споредних производа 

22)  STORP – објекат за складиштење 

23)  TAN – објекат за штављење коже 

24) TRADE – послови трговине 

25) TRANS– транспорт споредних производа животињског порекла и 

добијених производа 

26)  UCOSM – употреба за производњу козметичких производа 

27)  UDOG – употреба у објектима за држање паса 

28)  UDER – употреба за дијагностичке, образовне и истраживачке 

сврхе 

29)  UFERT – употреба за органска ђубрива и побољшиваче земљишта 

30)  UFUR – употреба за исхрану крзнашица 

31)  UINSE – употреба за инсекте (укључујући црве) који служе као 

мамци у риболову 

32)  UNEC – употреба за исхрану некрофагних птица 

33)  URBP – употреба за исхрану рептила и птица грабљивица  

34)  UWILD – употреба за исхрану дивљих животиња 

35)  UZOO – употреба за исхрану животиња у зоолошким 

вртовима/циркусима 

 

II. ХРАНА 

 

1. КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА 

 

1) ОДЕЉАК 0: опште активности 

2) ОДЕЉАК I: месо домаћих папкара и копитара 

3) ОДЕЉАК II: месо домаће живине и лагоморфа 

4) ОДЕЉАК III: месо узгајане (фармске) дивљачи 

5) ОДЕЉАК IV: месо дивљачи 

6) ОДЕЉАК V: уситњено месо, полупроизводи од меса и механички 

сепарисано месо 

7) ОДЕЉАК VI: производи од меса 

8) ОДЕЉАК VII: живи шкољкаши 

9) ОДЕЉАК VIII: производи рибарства 

10)  ОДЕЉАК IX: колострум, сирово млеко, производи од колострума 

и млечни производи 

11)  ОДЕЉАК X: јаја и производи од јаја 

12)  ОДЕЉАК XI: жабе и пужеви 

13)  ОДЕЉАК XII: масти животињског порекла и чварци 

14)  ОДЕЉАК XIII: желуци, бешике и црева 

15)  ОДЕЉАК XIV: желатин 

16)  ОДЕЉАК XV: колаген 

17)  ОДЕЉАК XVI: мед 
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2. КОДОВИ И ЛЕГЕНДЕ 

 

1) AH – аукцијска сала 

2) CC – центар за сакупљање 

3) CP – објекат за расецање 

4) CS – складиште са хлађењем 

5) DC – центар за испоруку 

6) EPC – центар за паковање јаја 

7) FFPP – објекат за производњу свежих производа рибарства 

8) FV – пловила фабрике 

9) GHE – објекат за руковање са месом дивљачи 

10)  HO – мед 

11)  LEP – објекат за производњу течних јаја 

12)  MM – објекат за производњу уситњеног меса 

13)  MP – објекат за производњу производа од меса 

14)  MSFP – објекат за МСМ производа рибарства 

15)  MSM – објекат за механички сепарисано месо 

16)  TA – објекат за штављење 

17)  PC – центар за пречишћавање 

18)  PdP – објекат за производњу 

19)  PP – објекат за прераду 

20)  RV – пловило са хладњачом 

21)  RW – објекат за препакивање 

22)  SH – кланица 

23)  WM – продаја на велико 

24)  ZV – пловило хладњача 

25)  bl – производи од крви 

26)  mp – производи од меса 

27)  pap – месни екстракт и брашнаст производ од меса 

28)  st – обрађени желуци, мокраћне бешике и црева 

29)  co – колострум и производи на бази колострума 
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