ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ СУБЈЕКАТА У ПОСЛОВАЊУ МАЛИМ
КОЛИЧИНАМА ПРИМАРНИХ ПРОИЗВОДА (сирово млеко, производи од млека из
домаћинства, јаја, риба, крупна и ситна дивљач, пуњење и паковање меда у домаћинству)
Произвођач у пословању малим количинама примарних производа животињског порекла који
директно продаје или испоручује примарне производе (сирово млеко, јаја, рибу, крупну и ситну
дивљач, производе од млека произведене у домаћинству и мед крајњем потрошачу, односно
локалним малопродајним објектима који директно снабдевају крајње потрошаче, уписује се у
Регистар објеката Управе за ветерину на основу члана 73. став 1. Закона о ветеринарству
(„Службени гласник РС“бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012, 17/2019), Правилника о регитрацији, односно
одобравању објеката за производњу и промет хране животињскг порекла ( „Сл.гласник РС“ број
59/2019.год), Правилника о условима хигијене хране („Службени гласник РС“, бр. 73/2010) 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).
Додатне информације на сајту Управе за ветерину:
http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20malim%20kolicinama%20primar
nih%20proizvoda.pdf
http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20registraciji.pdf

Захтев за упис у Регистар објеката, произвођач подноси на адресу:
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за ветерину
ул. Омладинских бригада бр. 1
11070 Нови Београд
и доставља следећу документацију:
1.Захтев- у коме се наводи име и презиме произвођача/подносиоца захтева, адреса и телефон
подносиоца захтева, адреса објекта, врста делатности која се обавља у објекту и количина
примарних производа , ХИД број газдинства. Захтев се подноси на Образацу 1.
2.Оригинална уплатница -доставити оверен примерак као доказ о уплати;

3.Доказ о власништву: - адреса објекта у коме се тражена делатност обавља (тачна адреса објекта,
број катастарске парцеле и катастарске општине). -ако подносилац захтева није власник објекта,
доставити оверен уговор о закупу или изјаву власника о давању објекта на коришћење. продаја
крупне и ситне дивљачи и рибе:копију дозволе за риболов,односно лов

