
 

 

 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ИЗВОЗНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ 

ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ САКУПЉАЊА, ПРЕРАДЕ И УНИШТАВАЊА 

СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

 

У складу са чланом 78. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/2005, 

30/2010 и 93/2012) објекти за делатност сакупљања, прераде и уништавања споредних 

производа животињског порекла који испуњавају ветеринарско-санитарне услове могу да 

се региструју за извоз, односно упишу у Регистар извозних објеката.  

 

Пре уписа у Регистар извозних објеката обавезан је упис објекта у Регистар одобрених 

објеката односно у Регистар објеката.  

 

Погледајте упуства: 

- Регистрација oбјеката 

- Одобравање објеката  

 

Ветеринарско-санитарни и други услови за наведене објекте прописани су Правилником о 

начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, 

ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и 

уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене 

контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља  и јаме гробнице  („Службени 

гласник РС”, бр. 31/11 и 97/13, 15/15, 61/17).  

 

Поред услова из наведеног правилника објекти за извоз морају испуњавати прописане 

услове земље у коју оператер жели да извози споредне производе животињског порекла. 

 

Поступак уписа у Регистар извозних објеката 

 

Оператер1, који планира извоз споредних производа животињског порекла или добијених 

производа подноси захтев за упис у Регистар извозних објеката и утврђивање 

испуњености  прописаних услова у складу са захтевима земље увознице. 

 

Документација коју је потребно доставити:  

 

1) Захтев који се попуњава у слободној форми и садржи следеће податке: 

- назив, адресу седишта и матични број оператера; 

- назив и адресу објекта; 

- врсту производа чији извоз је планиран; 

- земља  у коју се планира извоз; 

- број решења Управе за ветрину, којим је објекат уписан у Регистар одобрених 

објеката или у Регистар објеката; 



- име и презиме контакт особе, телефон и мејл адресу; 

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 

Назив и седиште/Име презиме и 

адреса оператера 
 

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 
 

 

 

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

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

 

После пријема уредног захтева Министарство у објекту утврђује испуњеност прописаних 

услова за извоз одређеног споредног производа животињског порекла или добијеног 

производа. 

 

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 захтевима земље увознице. 

 

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 

 

 

 
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; 
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