
 

На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о 

ветеринарству („Службени гласник РСˮ бр. 91/05, 30/10 и 93/12), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О РЕГИСТРАЦИЈИ, ОДНОСНО ОДОБРАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 
(„Службени гласник РСˮ, број 23 од 23. марта 2018. године) 

 

Члан 1. 

 Овим правилником ближе се прописују објекти за производњу и 

промет хране за животиње који се региструју, односно одобравају, начин и 

поступак регистрације, односно одобравања објеката изглед обрасца захтева за 

упис ових објеката у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, 

као и садржина и начин вођења Регистра објеката и Регистра одобрених 

објеката. 

 

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће 

значење: 

1) фаза производње, прераде и промета хране за животиње јесте 

било која фаза производње, прераде и промета, укључујући увоз, примарну 

производњу, дораду, прераду, складиштење, транспорт, продају и снабдевање 

храном за животиње; 

2) одобравање објекта за производњу и промет хране за животиње 

јесте поступак покренут по захтеву странке за упис у Регистар одобрених 

обејката и за утврђивање испуњености прописаних услова за обављање 

делатности; 

 3) покретна мешаона хране за животиње (у даљем текст: покретна 

мешаона) јесте посебно опремљено возило којим се услужно производе смеше, 

укључујући медицинирану храну за животиње; 

4) регистрација објекта за производњу и промет хране за 

животиње јесте поступак покренут по захтеву странке за упис у Регистар 

објеката без претходног утврђивања испуњености прописаних услова за 

обављање делатности. 

 

Члан 3. 

Објекти за производњу и промет хране за животиње који се 

региструју или одобравају у складу са законом којим се уређује ветеринарство 

(у даљем тексту: Закон) и овим правилником су сви објекти који су под 

контролом субјекта у пословању храном за животиње у којима се или из којих 

се обавља делатност производње и промета хране за животиње (у даљем тексту: 

делатност) у било којој фази производње, прераде и промета хране за животиње. 

Објекти за производњу и промет хране за животиње у којима се 

обавља делатност из става 1. овог члана дати су у Прилогу 1 – Објекти који се 

региструју (у даљем тексту: Прилог 1) и Прилогу 2 – Објекти који се одобравају 

(у даљем тексту: Прилог 2), који су одштампани уз овај правилник и чине његов 

саставни део. 
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Члан 4. 

 Објекти за производњу и промет хране за животиње који се 

региструју јесу објекти у којима се обавља једна или више делатности дати у 

Прилогу 1. 

 

Члан 5. 

 Правно лице, односно предузетник пре почетка обављања 

делатности подноси министарству надлежном за послове ветеринарства (у 

даљем тексту: Министарство) захтев за упис објекта из члана 4. овог 

правилника у Регистар објеката. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за 

упис објеката у Регистар објеката, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

 

Члан 6. 

 После пријема захтева из члана 5. овог правилника, Министарство 

проверава да ли је захтев правилно попуњен и на основу уредно поднетог 

захтева врши упис у Регистар објеката и додељује ветеринарски контролни број. 

 

Члан 7. 

 Објекти за производњу и промет хране за животиње који се 

одобравају јесу објекти у којима се обавља једна или више делатности дати у 

Прилогу 2. 

 

Члан 8. 

Правно лице, односно предузетник пре почетка обављања 

делатности подноси Министарству захтев за упис објекта из члана 7. овог 

правилника у Регистар одобрених објеката. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 2 – Захтев за 

упис објеката у Регистар одобрених објеката, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 9. 

После пријема захтева из члана 8. овог правилника, Министарство 

проверава да ли је захтев правилно попуњени и утврђује да ли објекат за 

производњу и промет хране за животиње испуњава прописане услове. 

 Када се утврди да објекат за производњу и промет хране за 

животиње испуњава све прописане услове, објекат се одобрава, уписује у 

Регистар одобрених објеката и додељује му се ветеринарски контролни број, 

који је јединствен за тај објекат и састоји се од: 

1) ознаке α; 

2) слова: RS, као ISO ознака Републике Србије; 

3) бројчане ознаке од највише осам цифара. 

 

Члан 10. 

 У случају да се утврди да су у објекту за производњу и промет 

хране за животиње испуњени прописани услови у погледу објекта, просторија, 

простора и опреме, као и општих услова хигијенe хране за животиње, објекат се 

привремено одобрава, привремено уписује у Регистар одобрених објеката и 

додељује му се ветеринарски контролни број. 
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Привремено одобрење из става 1. овог члана може бити најдуже 

до три месеца. 

Када се у року из става 2. овог члана, у објекту за производњу и 

промет хране за животиње утврди да су испуњени сви прописани услови, 

објекат се одобрава, уписује у Регистар одобрених објеката и задржава 

додељени ветеринарски контролни број. 

Када се у року из става 2. овог члана, у објекту за производњу и 

промет хране за животиње утврди напредак у односу на претходно утврђено 

чињенично стање у погледу испуњења свих прописаних услова, привремено 

одобрење се продужава, при чему укупни период на који се односи привремено 

oдобрење не може бити дужи од шест месеци. 

Када се у објекту за производњу и промет хране за животиње 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, а ако се у објекту утврди да нису 

испуњени сви прописани услови, објекат се не одобрава, брише се из Регистра 

одобрених објеката и укида се додељени ветеринарски контролни број. 

 

Члан 11.  

Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката садржи 

следеће податке:  

1) делатност за коју је објекат уписан; 

2) пословно име и седиште; 

3) матични број; 

4) адресу објекта и назив управног округа где се обавља 

делатност; 

5) код регистрованог или одобреног објекта; 

6) ветеринарски контролни број; 

7) капацитет објекта; 

8) врста животиње за коју се производи, односно ставља у промет 

храна за животиње; 

9) број решења о испуњености прописаних услова, односно број 

решења о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката; 

10) датум и број решења о брисању из Регистра објеката или 

Регистра одобрених објеката; 

11) напомене. 

  Поред података из става 1. овог члана, Регистар одобрених 

објеката садржи и податак о року привременог уписа у овај регистар.  

 

Члан 12. 

 Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката из члана 

11. овог правилника води се у електронском облику и повезан је са 

информационим системом Министарства. 

 

Члан 13. 

 У Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката из 

члана 11. овог правилника уписују се промене података настале у вези са 

подацима који су уписани у ове регистре. 
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Члан 14. 

У случају престанка обављања делатности или ако престане да 

испуњава прописане услове, објекат за производњу и промет хране за животиње 

брише се из Регистра објеката, односно Регистра одобрених објеката из члана 

11. овог правилника, у складу са Законом. 

 

Члан 15. 

 Објекти за узгој, држање и промет животиња уписани у 

одговарајући регистар који води Министарство, у складу са посебним прописом, 

у делу који се односи на храњење животиња које су намењене за производњу 

хране, сматрају се уписаним објектима за производњу и промет хране за 

животиње у Регистар објеката у складу са овим правилником. 

 

Члан 16. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 110-00-27/2018-09 

У Београду, 15. марта 2018. године 

МИНИСТАР 

 

Бранислав Недимовић 
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Прилог 1 

ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕГИСТРУЈУ 

 

Код Објекти у којима се обавља 

делатност производње и промета 

хране за животиње 

Ближи опис 

Р1 

Р1-П Производња адитива 

  

Производња адитива, осим оних за које је у 

складу са правилником којим се уређује 

регистрација, односно одобравање објеката за 

производњу и промет хране за животиње 

прописано одобравање објекта Р1-С Стављање у промет адитива 

Р2 

Р2-П Производња предсмеша Предсмеше произведене са адитивима, осим 

оних за које је правилником којим се уређује 

регистрација, односно одобравање објеката за 

производњу и промет хране за животиње 

прописано одобравање објекта 

Р2-ПГ Производња предсмеша за потребе 

сопственог газдинства 

Р2-ПМ Производња предсмеша у покретној 

мешаони  

Р2-С Стављање у промет предсмеша 

Р3 

Р3-П Производња смеша Потпуне и допунске смеше, са или без адитива, 

осим оних за које је правилником којим се 

уређује регистрација, односно одобравање 

објеката за производњу и промет хране за 

животиње прописано одобравање објекта  

Р3-ПМ Производња смеша у покретној 

мешаони 

Р3-ПГ Производња смеша за потребе 

сопственог газдинства 

Р3-С Стављање у промет смеша Потпуне и допунске смеше, са или без адитива 

Р4 

Р4-П Производња хране за кућне љубимце Потпуне и допунске смеше, осим оних за које је 

правилником којим се уређује регистрација, 

односно одобравање објеката за производњу и 

промет хране за животиње прописано 

одобравање објекта 

Р4-С Стављање у промет хране за кућне 

љубимце на велико 

Сва храна за кућне љубимце 

Р5 Р5-П Производња хранива Хранива намењена храни за животиње 

Р5-С Стављање у промет хранива Сва хранива 

Р6 Транспорт који је самостална, односно 

услужна активност 

Транспорт хране за животиње 

Р7 Складиштење хране за животиње Складиштење у складишту из кога се не ставља у 

промет и које није део производног објекта 

Р8 Паковање адитива Осим оних за које је у складу са правилником 

којим се уређује регистрација, односно 

одобравање објеката за производњу и промет 

хране за животиње прописано одобравање 
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објекта 

Р9 Паковање хранива Све врсте хранива намењених храни за 

животиње 

Р10 Паковање предсмеша Предсмеше произведене са адитивима, осим 

оних за које је правилником којим се уређује 

регистрација, односно одобравање објеката за 

производњу и промет хране за животиње 

прописано одобравање објекта 

Р11 Паковање смеша Потпуне и допунске смеше, са или без адитива, 

осим оних за које је правилником којим се 

уређује регистрација, односно одобравање 

објеката за производњу и промет хране за 

животиње прописано одобравање објекта 

Р12 Увоз Храна за животиње за стављање у промет, 

укључујући храну за кућне љубимце 

Р13 Складиштење и коришћење замене за 

млеко са садржајем рибљег брашна за 

исхрану животиња на газдинству на 

коме се држе и узгајајау преживари 

 

Р14 Складиштење и кришћење рибљег 

брашна, као хранива животињског 

порекла, за производњу смеша за 

исхрану непреживара на сопственом 

газдинству, на коме се држе и узгајају 

само непреживари 

 

Р15 Складиштење и коришћење дикацијум 

фосфата и/или трикалцијум фосфата 

животињског порекла, као хранива 

животињског порекла, за производњу 

смеша за исхрану непреживара на 

сопственом газдинству, на коме се 

држе и узгајају само непреживари 

 

Р16 Складиштење и кришћење производа 

од крви, пореклом од непреживара, 

као хранива животињског порекла, за 

производњу смеша на газдинству на 

коме се не држе и не узгајајау 

преживари  

 

Р17 Производња смеша са употребом 

рибљег брашна у објектима у којима 

се не производе смеше за преживаре 

 

Р18 Производња смеша за животиње са 

употребом дикалцијум фосфата и 

трикалцијум фосфата животињског 

порекла у објектима у којима се не 

производи храна за преживаре 

 



 3 

Р19 Производња смеша за рибе и водене 

животиње у објектима у којима се не 

производи храна за друге врсте 

животиња са употребом прерађеног 

протеина животињског порекла (осим 

рибљег брашна) од непреживара 

 

Р20 Производња смеша за животиње са 

употребом производа од крви 

пореклом од непреживара у објектима 

у којима се не производи храна за 

преживаре 

 

Р21 Производња замене за млеко са 

садржајем рибљег брашна за 

неодлучене преживаре у објектима у 

којима се не производе друге врсте 

хране за преживаре 

 

Р22 Стављање у промет хранива 

животињског порекла – производи од 

млека и од њих добијени производи, 

из објекта за прераду млека, без 

ограничења у Републици Србији и/или 

на ограниченом броју газдинства са 

животињама, у складу са прописом 

којим се уређује област споредних 

производа животињског порекла 

 

Р23 Коришћење хранива животињског 

порекла – производи од млека и од 

њих добијени производи из објекта за 

прераду млека, за исхрану животиња 

на ограниченом броју газдинства у 

складу са прописом којим се уређује 

област споредних производа 

животињског порекла 

 

Р24 Примарна производња хране за 

животиње животињског порекла и 

послови у вези са примарном 

производњом 

 

Р25 Узгајалишта дивљачи Узгајалишта дивљачи на којима се врши 

храњење дивачи 
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Образац 1 

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОБЈЕКАТА  

 
□ Упис 

□ Промена података 
Напомена: Означити одговарајући квадратић. Ако се означи промена података попунити 

одговарајуће поље у којима су се изменили уписани подаци. 

 

1. Подаци о субјекту у пословању  

1.1.  Назив и седиште субјекта   

1.2.  Матични број  

1.3. Одговорна особа: 

1.4. Име и презиме 

1.5. Радно место 

 

2. Подаци о објекту 

2.1.  Адреса објекта  

2.2.  Управни округ  

2.3.  Одговорна особа: 

2.4.  Име и презиме 

2.5.  Радно место 

 

2.6.  Телефон/факс 

2.7.  Е-маил 

 

 

3. Подаци о планираној делатности 

3.1.  

 

 

 

 

3.2.  

 

 

 

3.3.  

 

 

 

3.4.   
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3.5.   

 

 

 

 

3.6.  

 

 

 

 

4. Подаци о транспорту (самостални, односно услужни, као и ако је у склопу производње и 

стављања у промет хране за животиње) 

4.1.  

 

4.2. 

 

4.3.  

 

4.4. 

 

4.5. 

 

5. Изјава подносиоца захтева  

Овим изјављујем:  

1) да су подаци које сам уписао у овај образац тачни; 

2) да су испуњени услови за обављање наведене делатности у складу са посебним прописима; 

4) о свакој промени података из тач. 1 – 4. овог обрасца обавестићу министарство надлежно за послове 

ветеринарства у року од 15 дана од њиховог настанка. 

 

Датум:_______________________                                                   Потпис одговорне особе: 

                                                                                                        _______________________ 

 

Напомена: 

1. У тачки 3. Подаци о планираној делатности треба попунити следеће: 

- у тачки 3.1. треба укратко описати сваку делатност која ће се обављати у 

објекту наводећи да ли се производи храна за животиње са посебним потребама, 

одговарајући код и врсту животиња (говеда, свиње, живина, кућни љубимци, 

рибе, крзнашице...), укључујући и планирани капацитет објекта; 

- у тачки 3.2. треба навести који адитиви ће се производити, складиштити, 

користити у производњи предсмеша и смеша и/или стављати у промет; 

- у тачки 3.3. треба навести које адитиве ће садржати предсмеше и смеше које 

планирају да се складиште и/или стављају у промет; 

- у тачки 3.4. треба навести која хранива животињског порекла ће се користити 

на начин који је наведен у Прилогу 1 – Објекти који се региструју дат у 

правилнику којим се уређује регистрација, односно одобравање објеката за 

производњу и промет хране за животиње (код Р14 – Р24); 
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- у тачки 3.5. треба навести које врсте животиња ће се хранити у узгајалишту и 

која храна ће се користити, посебно наводећи да ли је храна биљног или/и 

животињског порекла; 

- у тачки 3.6. треба навести регистарске бројеве возила и фиксну ознаку 

мешаоне, ако је у питању једна или више покретних мешаона, на начин да је 

могућа провера њеног коришћења. 

2. У тачки 4. Подаци о транспорту (самостални, односно услужни, као и ако је у 

склопу производње и стављања у промет хране за животиње) треба попунити 

следеће: 

- у тачки 4.1. треба навести врсту хране за животиње која ће се превозити, 

нарочито да ли ће се превозити упакована храна за животиње или храна за 

животиње у расутом стању, које адитиве садржи храна за животиње, као и да ли 

ће се превозити медицинирана храна за животиње; 

- у тачки 4.2. треба навести списак возила, којима ће се превозити храна за 

животиње, са регистарским бројем возила, ако је контејнер фиксни; 

- у тачки 4.3. треба навести списак контејнера, којима ће се превозити храна за 

животиње, са фиксном ознаком контејнера на начин да је могућа провера 

њиховог коришћења за превоз хране за животиње; 

- у тачки 4.4. треба навести приказ начина чишћења, прања и дезинфекције, 

којим се избегава унакрсно загађење, ако је потребно; 

- у тачки 4.5. треба навести одобрену процедуру чишћења у складу са посебним 

прописом којим се уређују мере раног откривања и дијагностике заразне 

болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, и то: прерађеног 

протеина животињског порекла, укључујући рибље брашно, добијених од 

непреживара; дикалцијум фосфата и трикалцијум фосфата животињског 

порекла; производа од крви, добијени од непреживара; смеша које садрже 

прерађен протеин животињског порекла, укључујући рибље брашно, добијених 

од непреживара, дикалцијум фосфат и трикалцијум фосфат животињског 

порекла и производе од крви, добијени од непреживара.  
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Прилог 2 

 

ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ ОДОБРАВАЈУ 

 

Код Објекти у којима се обавља делатност 

производње и промета хране за животиње 

Ближи опис 

О1 О1-П Производња нутритивних адитива Функционалне групе: витамини, провитамини 

и хемијске супстанце са сличним ефектом; 

елементи у траговима; аминокиселине, њихове 

соли и аналогне супстанце; уреа и њени 

деривати 

О1-С Стављање у промет нутритивних адитива 

О2 О2-П Производња зоотехничких адитива Функционалне групе: поспешивачи 

сварљивости, стабилизатора цревне 

микрофлоре, супстанце које повољно утичу на 

околину и остале зоотехничке додатке 

О2-С Стављање у промет зоотехничких адитива 

О3 О3-П Производња технолошких адитива  Функционална група антиоксиданси са 

одређеним максималним садржајем у храни за 

животиње 
О3-С Стављање у промет технолошких адитива 

О4 О4-П Производња сензорних адитива  Функционална група боје: каротиноида и 

ксантофила са одређеним максималним 

садржајем у храни за животиње 
О4-С Стављање у промет сензорних адитива 

О5 

О5-П Производња кокцидиостатика и 

хистомоностатика 

 

О5-С Стављање у промет кокцидиостатика и 

хистомоностатика 

О6 О6-П Производња предсмеша 

 

Предсмеше које садрже: 

1. зоотехничке адитиве, функционална група 

остали зоотехнички адитиви; 

2. нутритивне адитиве: 

- функционална група витамини, провитамини 

и хемијске супстанце са сличним ефектом: 

витамин А и/или витамин D, 

- елементи у траговима: Cu и/или Se, 

3. кокцидиостатике и хистомоностатике 
О6-С Стављање у промет предсмеша 

 

О7 Производња за стављање у промет смеша уз 

коришћење адитива или предсмеша које 

садрже адитиве 

Смеше или предсмеше које садрже адитиве: 

1. зоотехничке адитиве: функционална група, 

остали зоотехнички адитиви; 

2. коксидиостатике и хистомоностатике 

О8 Производња искључиво за потребе 

сопственог газдинства, смеша уз 

коришћење адитива или предсмеша које 

садрже адитиве 

 

Смеше или предсмеше које садрже адитиве: 

1. зоотехничке адитиве: функционална група, 

остали зоотехнички адитиви; 

2. коксидиостатике и хистомоностатике: сви 

адитиви 

О9 Производња хранива и допунских смеша Хранива и допунске смеше: 
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који садарже адитиве у количини која је 100 

пута већа од највеће количине тог адитива у 

потпуној смеши, која је намењена за 

исхрану животиња са посебним потребама 

1. зоотехнички адитиви, функционална група 

остали зоотехнички адитиви; 

2. нутритивни адитиви: 

- функционална група витамини, провитамини 

и хемијске супстанце са сличним ефектом: 

витамин А и/или витамин D, 

- елементи у траговима: Cu и/или Se, 

3. кокцидиостатике и хистомоностатике 

О10 Производња за стављање у промет 

производа, као хранива из објеката 

Производња за стављање у промет производа, 

као хранива из објеката у којима се обавља 

следеће: 

1. прерада сировог биљног уља (осим 

објеката за производњу хране, који су уписани 

у Централни регистар објеката у складу са 

прописом којим се уређује садржина и начин 

вођења Централног регистра објеката); 

2. уљнохемијска производња масних 

киселина; 

3. производња биодизела; 

4. мешање масти 

О11 Производња медициниране хране за 

стављање у промет 

 

О12 Производња медициниране хране за потребе 

сопственог газдинства 

 

О13 Дистрибутери медициниране хране за 

животиње 

 

О14 Сушење харане за животиње директном 

применом извора топлоте 

Сушење топлотом, чији извор може 

представљати ризик за загађење хране за 

животиње која се суши 

О15 Складиштење хране за животиње Складиштење адитива наведних у коду О1 – 

О5 овог прилога и предсмеша које садрже 

адитиве наведене у коду О6 овог прилога у 

складишту, које није део производног објеката 

и из њега се не обавља стављање у промет 

О16 Складиштење и коришћење смеше са 

садржајем рибљег брашна за исхрану 

животиња на газдинству на коме се држе и 

узгајају преживари и непреживари 

 

О17 Складиштење и коришћење смеше са 

садржајем прерађеног протеина 

животињског порекла, пореклом од 

непреживара, за исхрану животиња на 

газдинству на коме се држе и узгајају 

преживари и непреживари 

 

О18 Складиштење и коришћење смеша са 

садржајем дикалцијум фосфата и 
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трикалцијум фосфата животињског порекла 

за исхрану животиња на газдинству на коме 

се држе и узгајају преживари и 

непреживари 

О19 Складиштење и коришћење смеша са 

садржајем производа од крви, пореклом од 

непреживара, за исхрану животиња на 

газдинству на коме се држе и узгајају 

преживари и друге врсте фармски узгајаних 

животиња 

 

О20 Производња смеша са употребом рибљег 

брашна у објектима у којима се производи 

храна за животиње за исхрану преживара и 

других врста животиња 

 

О21 Производња смеша са употребом 

дикалцијум фосфата и трикалцијум фосфата 

животињског порекла у објектима у којима 

се производи храна за животиње за исхрану 

преживара и других врста животиња 

 

О22 Производња смеше за исхрану риба и 

других водених животиња у објектима у 

којима се производи храна и за друге врсте 

животиња (осим крзнашица) са употребом 

прерађеног протеина животињског порекла 

(осим рибљег брашна) од непреживара 

 

О23 Производња смеше са употребом производа 

од крви пореклом од непреживара, за 

исхрану непреживара у објектима који 

производе и храну за преживаре 

 

О24 Производња замене за млеко са садржајем 

рибљег брашна за неодлучене преживаре у 

објектима у којима се производе друге врсте 

хране за преживаре 
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Образац 2 

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ОБЈЕКАТА У РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА  

 
□ Упис 

□ Промена података 
Напомена: Означити одговарајући квадратић. Ако се означи промена података попунити 

одговарајуће поље у којима су се изменили уписани подаци. 

 

1. Подаци о субјекту у пословању 

1.1.  Назив и седиште субјекта у 

пословању  
 

1.2.  Матични број   

1.3. Одговорна особа: 

1.4. Име и презиме 

1.5. Радно место 

 

2. Подаци о објекту 

2.1.  Адреса објекта  

2.2.  Управни округ  

2.3.  Одговорна особа: 

2.4.  Име и презиме 

2.5.  Радно место 

 

2.6.  Телефон/факс 

2.7.  Е-маил 

 

 

3. Подаци о планираној делатности 

3.1.  
 

 

 

 

3.2.  
 

 

 

 

3.3.    
 

 

 

3.4. 
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3.5. 

 

 

 

 

3.6. 

 

 

 

3.7.  

 

 

 

 

3.8. 

 

 

 

 

Датум:_______________________                                                   Потпис одговорне особе: 

 

       

                _______________________ 

 

4. Изјава подносиоца захтева  

Овим изјављујем:  

1) да су подаци које сам уписао у овај образац тачни;  

2) о свакој промени података из тач 1 – 3. овог обрасца обавестићу министарство надлежно за послове 

ветеринарства у року од 15 дана од њиховог настанка. 

 

Датум:_______________________                                                   Потпис одговорне особе: 

                                                                                                        _______________________ 

 

Напомена: 

1) У тачки 3. Подаци о планираној делатности треба попунити следеће: 

- у тачки 3.1. треба укратко описати сваку делатност која ће се обављати у објекту 

наводећи да ли се производи храна за животиње са посебним потребама, 

одговарајући код и врсту животиња (говеда, свиње, живина, кућни љубимци, рибе, 

крзнашице...); 

- у тачки 3.2. треба навести које адитиве, укључујући и одговарајући код О1 – О9 

наведен у Прилогу 2 – Објекти који се одобравају дат у правилнику којим се 

уређује регистрација, односно одобравање објеката за производњу и промет хране 

за животиње, који ће се производити, складиштити, користити у производњи и/или 

стављати у промет; 

- у тачки 3.3. треба навести адитиве из кода О1 – О9 наведен у Прилогу 2 – 

Објекти који се одобравају дат у правилнику којим се уређује регистрација, 

односно одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње, који ће 
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садржати предмеше и смеше које планирају да се складиште и/или стављају у 

промет; 

- у тачки 3.4. треба навести произвођача премикса ако ће се производити 

медицинирана храна за животиње; 

- у тачки 3.5. треба навести која ће се хранива животињског порекла користити на 

начин који је наведен у коду О16 – О24 Прилога 2 – Објекти који се одобравају, дат 

у правилнику којим се уређује регистрација, односно одобравање објеката за 

производњу и промет хране за животиње; 

- у тачки 3.6. треба навести регистарске бројеве возила и фиксну ознаку мешаоне, 

ако је у питању једна или више покретних мешаона, на начин да је могућа провера 

њеног коришћења; 

- у тачки 3.7. треба навести приказ мера којима се на газдинству спречава 

храњење врста животиња којима смеше нису намењене, ако је у питању газдинство 

наведено у коду О16 – О19 Прилога 2 – Објекти који се одобравају, дат у 

правилнику којим се уређује регистрација, односно одобравање објеката за 

производњу и промет хране за животиње; 

- у тачки 3.8. треба описати објекат и припадајући круг објекта са путевима, 

опремом и технолошким путевима производње тако да распоред просторија и 

опреме буде јасан; број возила, којима ће се превозити храна за животиње; дијаграм 

тока производње са производним токовима и описом технолошких поступака; 

пројектован дневни и годишњи производни и складишни капацитети. 
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