
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 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 планираној делатности
Напомена: означити одговарајући квадратић и уписати податке где је потребно.
3.1. Објекти у којима се врши сакупљање, складиштење и руковање споредним производима животињског порекла или сакупљање и складиштење (међуобјекат)
3.1.1. Објекти у којима се врши сакупљање, складиштење и руковање споредним производима животињског порекла □
Сортирање □
Уситњавање □
Хлађење □
Замрзавање □
Сољење □
Конзервирање другим поступцима □
Уклањање коже или уклањање специфицираног ризичног материјала □
Поступање са споредним производима животињског порекла у вези са прописима контроле заразних болести (утврђивање узрока угинућа, узорковање…) □
Претходна хигијенизација/пастеризација споредних производа животињског порекла ради њихове употребе у објектима за производњу биогаса или компоста □
Просејавање □
Остало (навести): ____________________________________________________________________________________________________________________________ □
3.1.2. Објекти у којима се врши сакупљање и складиштење споредних производа животињског порекла □
3.2. Складиштење добијених производа намењених ради даље испоруке за: □
Уклањање на депонији □
Спаљивањe или коспаљивањe □
Коришћење као горива за сагоревање □
Коришћење за храну за животиње □
Употребу као органско ђубриво и оплемењивач земљишта, осим складиштења на месту њихове директне примене □

3.3. Објекти за спаљивање, коспаљивање и сагоревање □
Спаљивање
Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима ____________________________________________________________________________________

□

Коспаљивање
Наведите капацитет спаљивања по сату, изражен у килограмима ____________________________________________________________________________________

□

Сагоревање □
3.4. Објекти за прераду споредних производа животињског порекла 
3.4.1. Објекат за прераду споредних производа животињског порекла применом основних метода прераде □
Навести методу прераде и параметре прераде (величина честица, температура, притисак и време трајања поступка прераде): _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Навести намену добијених производа:
 – за исхрану животиња, укључујући врсту животиња за које је намењен производ ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 – за потребе ван ланца исхране животиња, укључујући намену ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.4.2. Објекти за прераду споредних производа животињског порекла применом алтернативних метода прераде □
Навести која алтернативна метода прераде се примењује: __________________________________________________________________________________________________
3.4.3. Објекти за прераду материјала Категорије 3 другим прописаним поступцима прераде за производњу добијених производа који се могу употребљавати за 
исхрану животиња (хранива)

□

Описати поступак прераде: 

3.4.4. Прерада споредних производа животињског порекла ради испоруке за исхрану животиња у складу са условима забране исхране животиња □
3.4.5. Прерада материјала Категорије 1 у објекат за прераду материјала
Категорије 2

□

3.4.6. Прерада материјала Категорије 1, односно материјала Категорије 2 у објекат за прераду материјала Категорије 3 □
3.5. Објекти за производњу биогаса □
Објекти за производњу биогаса са јединицом за пастеризацију
Навести параметре прераде (време, температура, величина честица): ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

□

Објекти за производњу биогаса без јединице за пастеризацију □
3.6. Објекти за производњу компоста □
Објекат са затвореним реактором □
Објекат са затвореним простором за компостирање □
Објекат који користи друге врсте система (описати): ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

□

Навести параметре прераде који се односе на величину честица, температуру и време третирања: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________



3.7. Објекти за производњу хране за кућне љубимце □
Сирова храна за кућне љубимце □
Прерађена храна за кућне љубимце (осим конзерви) □
Храна за кућне љубимце у конзерви □
Жвакалице □
Побољшивачи укуса □
3.8. Сакупљање и третирање споредних производа у центрима за сакупљање □
Означити начин третирања споредних производа животињског порекла:
 – стерилизација □
 – пребојавање □
3.9. Објекти за производњу органских ђубрива и оплемењивачи земљишта □
Описати начин производње/прераде/обраде органских ђубрива:

4. Подаци о улазним материјалима 
Навести које споредне производе животињског порекла Категорије 1 планирате да користите:

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

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

Навести које добијене производе Категорије 1 планирате да користите:

Навести које добијене производе Категорије 2 планирате да користите:

Навести које добијене производе Категорије 3 планирате да користите:

У случају намене за ланац исхране животиња навести и податак о врсти животиња:
 – од које је добијен производ: __________________________________________________________________________________________________________________________
 – за које је производ намењен:__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Подаци о капацитету објекта 
Навести податак о пројектованом капацитету објекта (дневни, месечни, годишњи...), где је примењиво, у зависности од врсте производње:

6. Изглед објекта и припадајућег круга
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

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) о свакој промени података из овог обрасца 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: 
	CheckBox2: 0



