
 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ИСПУЊЕНОСТИ ВЕТЕРИНАРСКО-

САНИТАРНИХ УСЛОВА, ОДНОСНО ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВA, 

ДОДЕЛУ ВЕТЕРИНАРСКОГ КОНТРОЛНОГ БРОЈА И УПИС ОБЈЕКАТА У 

РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ХИГИЈЕНУ ХРАНЕ ЗА 

ЖИВОТИЊЕ 

 

Пре почетка обављања делатности у објекту за производњу хране за животиње, 

подносилац доставља захтев Управи за ветерину са потребном документацијом.  

 

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

91/2005, 30/2010 и 93/2012), издаје се решење о образовању стручне комисије за 

преглед објекта у складу са одредбама: 

 

– Правилник о квалитету хране за животиње („Службени гласник РС”, број 

4/10); 

– Правилник о општим и посебним условима хигијене хране за животиње 

(„Службени гласник РС”, број 78/10); 

– Правилник о условима за декларисање, означавање и рекламирање хране за 

животиње („Службени гласник РС”, број 4/10); 

– Правилник о храни за животиње са посебним потребама („Службени гласник 

РС”, број 53/10); 

– Правилник о условима за производњу, начину и поступку за декларисање, 

стављање у промет и начину употребе медициниране хране за животиње 

(„Службени гласник РС”, број 46/13). 

 

Ако објекат испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове, односно опште 

и посебне услове за хигијену хране за животиње, доноси се привремено решење о 

испуњености услова и додељује ветеринарски контролни број. Период за који се 

доноси привремено решење не може бити краћи од 3 месеца нити дужи од 6 месеци.  

 

Након истека рока за привремено решење, комисија поново утврђује испуњеност 

посебних услова за хигијену хране за животиње и на основу мишљења комисије 

доноси се решење којим се одобрава (трајно) обављање делатности и потврђује 

ветеринарски контролни број.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Захтев се подноси: 

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТАВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 

Ул. Омладинских бригада бр. 1 

11070 Нови Београд 

 

1. Захтев за утврђивање испуњености ветеринарско-санитарних услова, односно 

општих и посебних услова за објекте за производњу хране за животиње. У захтеву 

треба навести назив субјекта у пословању храном за животиње, адресу и телефон 

подносиоца захтева, тачну адресу и врсту објекта. 

2. Оригиналне уплатнице или у случају електронског плаћања (E-banking), 

доставити оверен примерак, од стране банке, доказа о уплати. 

 

 

 

 
 

3. Фотокопија решења Агенције за привредне регистре о упису предузећа у 

регистар привредних субјеката  

 

 


