
Образац 1.
ЗАХТЕВ ЗА УПИС ОБЈЕКАТА 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 оператеру
Назив и седиште оператера:
Матични број:
Име и презиме одговорне особе:
Радно место:
2. Подаци о објекту
Адреса објекта
Управни округ
Име и презиме одговорне особе у објекту
Радно место
Телефон/факс и е-mail:
3. Подаци о улазним материјалима/материјалима који се превозе:
Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 1 планирате да користите/превозите:

Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 2 планирате да користите/превозите:

Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 3 планирате да користите/превозите:

Навести које добијене производе Категорије 1 планирате да користите/превозите:

Навести које добијене производе Категорије 2 планирате да користите/превозите:

Навести које добијене производе Категорије 3 планирате да користите/превозите:

Навести да ли ће се вршити превоз упакованих пошиљки и/или пошиљки у расутом стању (попуњава превозник):

4. Подаци о планираној делатности
Напомена: означити одговарајући квадратић и уписати податке где је потребно.
4.1. Превоз □

Навести да ли се делатност превоза обавља као самостална или као део неке друге делатности сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског порекла
4.2. Складиштење добијених производа, осим оних за које је у складу са овим правилником прописано одобравање □
4.3. Спаљивање, коспаљивање и сагоревање □
Спаљивање □
Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима ____________________________________________________________________________________________
Коспаљивање □
Наведите капацитет коспаљивања по сату, изражен у килограмима __________________________________________________________________________________________
4.4. Прерада топљене масти □
Навести добијене производа који се производе у објекту: ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Добијени производи су намењени за исхрану животиња □
Добијени производи су намењени за потребе ван ланца исхране животиња □
4.5. Руковање споредним производима животињског порекла и добијеним производима за потребе изван ланца исхране животиња □
Крв и производи од крви □
Крв и производи од крви коња □
Кожа и производи од коже □
Штављење □
Ловачки трофеји □
Трофеји за препарирање и други производи □
Вуна □
Длаке □
Чекиње свиња □
Перје, делови перја и паперје □
Производи пчеларства □
Кости и производи од кости □
Рогови и производи од рогова □ 
Папци и копита, производи од папака и копита □
Млеко, производи од млека, производи на бази млека □
Колострум и производи од колострума □
Други споредни производи животињског порекла и добијени производи (навести): 
4.6. Коришћење споредних производа животињског порекла у изузетним случајевима □
Образовне сврхе □
Дијагностичке сврхе □
Истраживачке сврхе □
Трговачке узорке □
Изложбене предмете □
Исхрана животиња:
У зоолошком врту □
У циркусу □
Рептила и птица грабљивица осим зоолошког врта и циркуса □
Крзнашица □
Дивљих животиње □
Паса у објектима за држање □
Паса и мачака у прихватилиштима □
Црва, ларви, лутки који служе као мамци у риболову □
Остали корисници (наведите) __________________________________________________________________________________________________________________________



Производња и употреба биодинамичних препарата □
Навести катастарску општину и број катастарске парцеле на којој се производе и употребљавају биодинамични препарати:___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стављање у промет материјала Категорије 3 из објеката за клање, расецање и прераду меса намењених за исхрану кућних љубимаца □
Примена љуски јаја ради ђубрења сопственог земљишта □
Навести катастарску општину и број катастарске парцеле на којој се примењују љуске јаја:______________________________________________________________________
4.7. Производња органског ђубрива и оплемењивача земљишта који се састоје или садрже непрерађени стајњак □
4.8. Остали објекти у којима се обавља делатност сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског порекла □
Превоз □
Сточно гробље □
Јама гробница □
Депоније за одлагање споредних производа животињског порекла и добијених 
производа □
Стављање у промет: 
Козметичких производа □
Активних имплатибилних медицинских средства □
Медицинских средстава □
Медицинских средстава за „in vitroˮ дијагнозу □
Лекова □
Ветеринарских лекова □
Међупроизвода □
Трговина (укључујући извознике) □
Руковање кухињским отпадом из међународног промета □
Лука □
Аеродром □
Гранични прелаз □
Навести:
Ко ће вршити превоз кухињског отпада из међународног промета: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ко ће преузимати кухињски отпад из међународног промета, ради даљег руковања или уништавања: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Корисници органских ђубрива и оплемењивача земљишта □
Остало (описати) ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Поступак руковања и прераде
Укратко описати начин руковања, прераде или коришћења споредних производа животињског порекла или добијених производа и њихову даљу намену
Навести врсту животиња где је то примењиво: ___________________________________________________________________________________________________________
За објекте у којима се сакупља крв за потребе ван ланца исхране животиња, број објекта: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Подаци о возилима
Напомена: Попуњава превозник.
Навести списак возила, којима ће се вршити превоз са регистарским бројем возила ако је контејнер за превоз фиксни

Навести списак нефиксних контејнера којима ће се вршити превоз са фиксном ознаком контејнера која је наведена у интерној документацији, на начин да је могућа провера 
њиховог коришћења

Уколико се исто возило или контејнер користе за превоз више врста и категорија споредних производа животињског порекла и добијених производа навести приказ начина 
чишћења, прања и дезинфекције, којим се избегава унакрсно загађење

7. Ветеринарски контролни број додатне делатности
Навести ветеринарски контролни број ако је објекат већ одобрен или регистрован за обављање неке од делатности:
 – сакупљања, прераде и уништавања споредних производа животињског порекла: _____________________________________________________________________________
 – делатност клања, производње и промета хране животињског порекла: ______________________________________________________________________________________
 – остало: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. 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;
3) о свакој промени података обавестићу министарство надлежно за послове 
 ветеринарства у року од 15 дана од дана настанка промене података.

Датум:_______________________ Потпис одговорне особе:
________________________________


	Blank Page

9.0.0.2.20101008.2.720808
	: 
	TextField1: 
	CheckBox1: 0
	CheckBox2: 0



