
РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕЛАТНОСТ САКУПЉАЊА, ПРЕРАДЕ И 

УНИШТАВАЊА СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА   

 

Оператер1 пре почетка обављања делатности сакупљања, прераде и уништавања 

споредних производа животињског порекла у објекту, 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) региструје, подноси Управи за ветерину захтев за упис објекта у 

Регистар објеката. 

 

Документација коју је потребно доставити:  

 

1) Захтев на Обрасцу 1 - Захтев за упис објекта у Регистар објеката, који је одштампан уз 

Правилник (Захтев је потребно попунити уредно); 

 

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 садржи податке у складу са наведеним примером: 
 

уплатилац 

Име презиме и адреса 
 

Шифра 

плаћања  

  
 

валута  

 RSD 
 

износ  

 1610,00 
 

  
Рачун примаоца 

 840-742221843-57 
  

сврха уплате 

Републичка административна 

такса, тарифни бр. 19 
 

прималац  

 Буџет Републике Србије 
 

Број 

модела  

 97 
 

Позив на број 

Број општине где се врши уплата 
 

 

 

Захтев се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за 

ветерину, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд.   

 

После пријема уредно поднетог захтева објекат се уписује у Регистар објеката. 

 

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ УРЕДНО ПОДНЕТОГ ЗАХЕВА ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА 

ИСТОГ 

 
Проверу испуњености ветеринарско-санитарних и других прописаних услова врши 

ветеринарска инспекција у складу са планом службених контрола. 

 
 
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; 



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. 

 

 
 

mailto:vetjavnozdravstvo@minpolj.gov.rs

