
 

 

 

 

 ОДОБРАВАЊЕ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ 

САКУПЉАЊА, ПРЕРАДЕ И УНИШТАВАЊА СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

 

Оператер1 пре почетка обављања делатности у објектима, који се у складу са 

Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за сакупљање, прераду и 

уништавање споредних производа животињског порекла („Службени гласник РС“, 

бр.12/19 у даљем тексту Правилник) одобравају подноси Управи за ветерину захтев за 

упис објекта у Регистар одобрених објеката. 

 

Документација коју је потребно доставити: 

 

1) Захтев на Обрасцу 2-Захтев за упис објекта у Регистар одобрених објеката, који је 

одштампан уз Правилник; 

2) Доказ о уплати републичке административне таксе (налог за уплату - оригинал 

уплатница или копија извода из банке са пословног рачуна оператера који подноси 

захтев), који обавезно садрже податке у складу са наведеним примером: 

 

 

уплатилац 

Име презиме и адреса 
 

Шифра 
плаћања  

  
 

валута  

 RSD 
 

износ  

 14380,00 
 

  
Рачун примаоца 

 840-742221843-57 
  

сврха уплате 

Републичка административна 
такса тар. бр.  19 и 67.тачка 5) 

 

прималац  

 Буџет Републике Србије 
 

Број модела  

 97 
 

Позив на број 

Број општине где се врши уплата 
 

 

После пријема уредног захтева Министарство утврђује  испуњеност прописаних услова у 

објекту. 

 

Утврђивање испуњености прописаних услова врши стручна комисија, која се образује 

решењем  на основу члана 77. став 2.Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 

91/2005, 30/2010 и 93/2012) и објекат се одобрава у складу са процедуром, која је 

прописана Правилником. 

 

Уколико су у објекту испуњени сви прописани услови објекат се одобрава и додељује му 

се ветеринарски контролни број. 

 
1 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; 



 

У случају када се утврди да објекат 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 може бити најдуже до три месеца. 

 

Када се у року од три месеца утврди да су испуњени сви прописани услови, објекат се 

одобрава, уписује у Регистар одобрених објеката и задржава ветеринарски контролни број. 

 

Када се у року од три месеца 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, коме је продужено привремено одобрење утврди да су испуњени сви 

прописани услови, објекат се одобрава, уписује у Регистар одобрених објеката и задржава 

додељени ветеринарски контролни број. 

 

Ако се утврди да у објекту нису испуњени сви прописани услови, привремено одобрени 

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

ветеринарски контролни број. 

 

КАДА ОБЈЕКАТ ИСПУЊАВА СВЕ ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ ПРИЛИКОМ ПРВОГ 

КОМИСИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА РОК ЗА РЕШАВАЊЕ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЈЕ 60 ДАНА 

ОД ДАНА ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА. УКОЛИКО ОБЈЕКАТ НЕ ИСПУЊАВА СВЕ 

ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ РОК ЗА РЕШАВАЊЕ СЕ ПРОДУЖАВА ЗАВИСНО ОД 

ПРОЦЕНЕ КОМИСИЈЕ,  У СКЛАДУ СА РОКОВИМА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ОБЈЕКТА. 

 

 

За све додане информације можете се обратити Министарству пољопривреде, шумарства 

и водопривреде, Управа за ветерину, Одељење за ветеринарско јавно здравство, на адресу 

Омладинских бригада 1, 11070, Нови Београд или на телефон: 011/2604/629 и мејл адресу: 

vetjavnozdravstvo@minpolj.gov.rs. 
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