ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРОВАЊЕ ОБЈЕКАТА

у којима обављају делатности:
1. Сабирање односно откуп млека ( сабирно односно откупно место за млеко)
2. Припрема свежег сира и кајмака (објекат који се примарно користи као приватни стамбени
простор)
3. Складиштење хране животињског порекла без температурног режима
4. Објекти за скупљање јаја
5. Месаре (касапнице)
6. Рибарнице
7. Аутомати за продају -млекомати -остали аутомати за продају хране животињског порекла
из примарне производње
8. Продајна возила : -покретне месаре -покретне рибарнице -остали покретни објекти
Објекти у којима се обављају горе наведене делатности уписују 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).
Додатне информације на сајту Управе за ветерину:
http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20registraciji.pdf
Захтев за упис у регистар објеката, субјекат 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 подносиоца захтева, матични број из АПР-а
привредног субјекта, адреса и телефон подносиоца захтева, адреса објекта, (Образац 1.)
2.Оригинална уплатница - доставити оверен примерак као доказ о уплати;

3. Доказ о власништву објекта:
адреса објекта у коме се тражена делатност обавља (тачна адреса објекта, број катастарске парцеле),
оверен уговор о закупу или изјава власника о давању објекта на коришћење;
* Субјекат у пословању храном који се бави делатношћу складиштења и прераде млека (
млекара) подноси захтев на Образацу 1 за упис у Регистар објеката за сабирно, односно
откупно место за млеко које је у систему снабдевања сировим млеком подносиоца захтева.
* Припрема свежег сира и кајмака (објекат који се примарно користи као приватни стамбени
простор не може бити у закупу.)

