
На основу члана 57. став 3. Закона о безбедности хране („Службени 

гласник РС”, број 41/09) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12 и 7/14-УС), 

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА  

О КВАЛИТЕТУ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 

 
- Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 27/14 од 7.3.2014.г. - 

 

Члан 1. 

У Правилнику о квалитету хране за животиње („Службени гласник 

РС”, бр. 4/10 и 113/12), у члану 99. назив Табеле 52 - Штетне материје у храни за 

животиње и Табела 52 мењају се и гласе: 

 

 Табела 52 

„Непожељне супстанце у храни за животиње 

 

Непожељне супстанце 

Производи намењени за 

храну за животиње
 

Највећа дозвољена количина 

изражена у mg/kg (ррm), када је 

удео влаге у храни за животиње, 

прерачунат на 12% 

 

 

 

 

               1. Aрсен
(1)

 

Хранива  2 

изузев:  

- брашна добијеног од 

трава, сушене луцерке и 

сушене детелине, сушени 

репини резанци и сушени 

меласирани репини 

резанци 

4 

- погаче од језгра палме  4 
(2)

 

- фосфата и 

калцификованих морских 

алги 

10 

- калцијум карбонат, 

калцијум и магнезиум 

карбонат (
10

)  

15 

магнезијевог оксида и 

магнезијум карбоната 

20 

- рибе, других водених 

животиња и њихови 

производи 

25
(2)

 

- брашна морских алги и 

хранива добијених 

прерадом морских алги 

40
(2)

 

 Честице гвожђа које се 

користе као маркери 

50 
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Адитиви који припадају 

функционалној групи 

елементи у траговима  

30 

изузев:  

- бакар сулфат 

пентахидрата и бакар 

карбоната, ди бакар 

хлорид трихидрохлорида 

50 

- цинк оксида, магнезијум 

оксида и бакар оксида 

100 

Допунске смеше  4 

изузев:  

- минералних хранива 12 

- допунске хране за кућне 

љубимце која  садржи 

рибу и друге водене 

животиње и њихове 

производе  и/или брашно 

од алги и/или производе 

од брашна алги.  

10(
2
) 

Потпуне смеше  2 

изузев:  

- потпуних смеша за 

исхрану риба и потпуних 

смеса за исхрану 

крзнашица 

10 
(2)

 

- хране за кућне љубимце 

која  садржи рибу и друге 

водене животиње и 

њихове производе и/или 

брашно од алги и/или 

производе од брашна 

алги. 

10(
2
) 

 

 

 

 

2. Кадмијум 

 

Хранива биљног порекла 1 

Хранива животињског 

порекла 

2 

Хранива минералног 

порекла 

2 

изузев:  

- фосфата 10 

Адитиви за храну за 

животиње који припадају 

функционалној групи 

елементи у траговима  

10 

изузев:  

- бакар оксида, манган 

оксида, цинк оксида и 

манган сулфат 

монохидрата 

30 
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Адитиви за храну за 

животиње који припадају 

функционалној групи 

везива и супстанце 

против згрудвавања 

2 

Предсмеше
(6)

 15 

Допунске смеше 0,5 

Изузев:  

минералних хранива    

- која садрже < 7% 

фосфора
(8)

 

5 

- која садрже ≥ 7% 

фосфора
(8)

 

0,75 за сваких 1% фосфора
(8)

, 

највећа допуштена количина 7,5 

- допунске смеше за 

кућне љубимце 

2 

Потпуне смеше 0,5 

изузев  

- потпуне смеше за говеда 

(изузев телади), овце 

(изузев јагњади) и козе ( 

изузев јаради) и хране за 

рибе  

1 

- потпуних смеша за 

кућне љубимце 

2 

 

 

 

 

 

 

 

             3. Флуор
(7)

 

Хранива  150 

изузев:  

- хранива животињског 

порекла, изузев морских 

ракова као што су морски 

зоопланктон  

500 

- морских ракова као што 

су морски зоопланктон 

3 000 

- фосфата 2 000 

- калцијум карбоната, 

калцијум и магнезиум 

карбоната(
10

) 

350 

- магнезијум оксида 600 

- калцификованих 

морских алги 

1 000 

Вермикулит (Е 561) 3 000 

Допунске смеше   

- које садрже ≤ 4% 

фосфора
(8)

 

500 

- које садрже > 4% 

фосфора
(8)

 

125 за сваких 1% фосфора
(8)

 

Потпуне смеше  150 

изузев:  

- потпуних смеша за 

свиње 

100 
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- потпуних смеша за 

живину (осим пилића) и 

за рибу 

350 

- потпуних смеша за 

пилиће 

250 

- потпуних смеше за 

говеда, овце и козе: 

  

      - у лактацији 30 

      - остале 50 

 

 

 

 

 

            4. Олово 

Хранива 10 

изузев:  

- смеша од кабастих 

хранива(
3
) 

30 

- фосфата и 

калцификованих морских 

алги 

15 

- калцијум карбоната, 

калцијум и магнезиум 

карбоната(
10

) 

20 

- квасца 5 

Адитиви за храну за 

животиње који припадају 

функционалној групи 

елементи у траговима 

100 

изузев:  

- цинк оксида 400 

-манган оксида, гвожђе 

карбоната, бакар 

карбоната 

200 

Адитиви за храну за 

животиње који припадају 

функционалној групи 

везива и супстанце 

против згрудвавања 

30 

изузев  

- клиноптилолита 

вулканског порекла, 

натролит фонолита 

60 

Предсмеше (
6
) 200 

Допунске смеше 10 

изузев:  

- минералних хранива 15 

Потпуне смеше 5 

 

 

          

 

           5. Жива
(4)

 

Хранива  0,1 

изузев:  

- рибе, других водених 

животиња и њихових 

производа 

0,5 

- калцијум карбоната, 0,3 
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калцијум и магнезиум 

карбоната (
10

) 

Смеше (допунске и 

потпуне)  

0,1 

изузев:  

- минералне 0,2 

- смеше за рибе 0,2 

- хране за псе, мачке и 

крзнашице 

0,3 

 

 

 

 

6. Нитрити
(5)

 

 

Хранива  15 

изузев:  

- рибљег брашна 30 

- силаже  __ 

- производа и споредних 

производа добијених од 

шећерне репе и шећерне 

трске и од производње 

скроба 

__ 

Потпуне смеше  15 

изузев:  

- потпуних смеша за псе и 

мачке са садржајем влаге 

већим од 20% 

__ 

 

 

 

        7. Меламин
(9)

 

Храна за животиње 2,5 

изузев:  

- хране за кућне љубимце 

у конзерви 

2,5(
11

) 

- следећих  адитива за 

храну за животиње: 

 

- гуанадино асетичне 

киселине (GAA) 

__ 

- уреа __ 

- биурет __ 

(
1
) Максимална дозвољена количина  односи се на укупан арсен. 

(
2
) После захтева надлежног органа, одговорни оператер мора урадити анализу којом се доказује да је количина 

неорганског арсеника мања од 2 ppm. Ова анализа је од нарочитог значаја при тестирању морске траве врсте Hizikia 
fusiforme. 

(
3
) Кабаста хранива укључују производе намењене за исхрану животиња као што су сено, силажа, свежа трава итд. 

(
4
)Максимална дозвољена количина  односи се на на укупну количину живе.  

(
5
)Максимална количина је изражена  као натријум нитрат. 

(
6
) Максималне количине установљене за предсмеше узимају у обзир адитиве за храну за животиње са највишим 

нивоом олова и кадмијума а не осетљивост различитих животињских врста на олово и кадмијум. У циљу заштите 

животиња и здравља људи, одговорност је произвођача предсмеша да обезбеди, у сагласности са максималном 

дозвољеном количином у предсмеши, упутство о коришћењу других хранива уз предсмешу у сагласности са 

максималним нивоима за потпуним смеше и допунским смешама. 
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(
7
) Највећа дозвољена количина се односи на аналитичко утврђивање флуора, где се издвајање врши са 1N 

хидрохлорном киселином  током 20 минута на собној температури, Еквивалентни процеси  издвајања се могу 
примењивати ако се може доказати  да имају једнаки ефекат као описана метода. 

(
8
)
 
Проценат фосфора се односи на храну за животиње са 12% влаге. 

(9)
 
Максималне количине се односе само на меламин.  

(
10

) Калцијум и магнезијум карбонат односи се на природну мешавину калцијум карбоната и магнезијум карбоната. 

(
11

) Максимални ниво је примењив код хране за кућне љубимце у конзерви. 

МИКОТОКСИНИ 

Непожељне супстанце Производи намењени за 

храну за животиње 

Највећа дозвољена количина 

изражена у mg/kg (ррm), када је 

удео влаге у храни за животиње, 

прерачунат на 12% 

 

 

 

1. Афлатоксин Б1 

 

Хранива 0,03 

Допунске и потпуне 

смеше  

0,01 

изузев:  

- смеша (допунске и 

потпуне) за млечне краве 

и телад, млечне овце и 

јагњад, млечне козе и 

јарад, прасиће и  младу 

живину 

0,005 

- смеше (допунске и 

потпуне) за говеда (изузев 

музних крава и телади), 

овце (изузев млечних 

оваца и јагњади), козе 

(изузев млечних коза и 

јаради), свиње (изузев 

прасади) и живина 

(изузев младих 

животиња) 

0,02 

 

 

 

2. Зеараленон Хранива(*):  

- житарице и производи  

од житарица(**), осим 

споредних производа од 

кукуруза 

4 

- споредни производи од 

кукуруза 

6 

Допунске и потпуне 

смеше: 

 

- за прасад и младе 

крмаче, 

0,2 

- за крмаче и товне свиње, 0,5 

- за телад, музне краве, 

овце и јагњад, козе и 

1 
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јарад; 
3. Охратоксин А Хранива(*):  

- житарице и производи  

од житарица(**), 

0,25 

Допунске и и потпуне 

смеше: 

 

- за свиње, 0,1 

- за живину; 0,2 

4. Deoxynivalenol Хранива(*):  

- житарице и производи  

од житарица(**) осим 

производа од кукуруза, 

8 

- производи од кукуруза, 12 

Допунске и и потпуне 

смеше осим за: 

5 

- свиње 0,9 

- телад (< 4 месеца), 

јагњад и јарад, 

2 

2. Ражана главица 

(Claviceps purpurea) 

Харниво и смеше које 

садрже несамлевене 

житарице  

1 000 

(*) Нарочито обратити пажњу на житарице и њихове производе којима се директно хране 

животиње, да њихово коришћење у дневном оброку не сме да доведе до тога да су те 

животиње изложене повећаном нивоу микотоксина у односу на вредност која је одређена 

као ниво изложености ако се само потпуна смеша користи у дневном оброку. 

(**) Термин „житарице и производи од житарица” обухвата и хранива која потичу од 

житарица, нарочито кабаста и груба хранива. 

(***) Термин „кукуруз и производи од кукуруза” обухвата и хранива која потичу од 

кукуруза, нарочито кабаста и груба хранива. 

ПРИРОДНО САДРЖАНИ ТОКСИНИ (једињења која се налазе у биљкама и под 

одређеним условима испољавају токсично дејство) 

Непожељне супстанце Производи намењени за 

храну за животиње 

Највећа дозвољена количина 

изражена у mg/kg (ррm), када је 

удео влаге у храни за животиње, 

прерачунат на 12% 

 

 

 

 

 

 

1. Слободни госипол 

Хранива  20 

изузев:  

- семенки памука 5 000 

- брашна и погаче од 

семенки памука 

1 200 

Потпуне смеше  20 

изузев:  

- потпуних смеша за  

говеда(изузев телади) 

500 

- потпуних смеша за овце 

(изузев јагњади) и козе 

(изузев јаради) 

300 

- потпуних смеша за 

живину (изузев кока 

100 
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носиља) и телад 

- потпуних смеша за 

куниће, јагњад, јарад и 

свиње (изузев прасади) 

60 

 

 

2. Цијановодонична 

киселина 

Хранива  50 

изузев:  

- семенки лана 250 

- погача од ланеног 

семена 

350 

- производа од маниоке и 

бадемове погаче 

100 

Потпуне смеше 50 

изузев:  

- потпуних смеше за 

пилиће (< 6 недеља) 

10 

 

 

    3. Теобромин 

Потпуне смеше 300 

изузев:  

- потпуних смеша за 

свиње  

200 

- потпуних смеша за псе, 

куниће, коње и 

крзнашице 

50 

4. vinylthiooxazolidone 

(5-vinyloxazolidine-2-

thione) 

Потпуне смеше за живину 1 000 

изузев:  

- потпуних смеша за коке 

носиље 

500 

  

 

 

5. Етерично уље 

слачице (
1
) 

Хранива 100 

изузев:  

- погача уљане репице 4 000 

Потпуне смеше 150 

изузев:  

- потпуних смеша за 

говеда (изузев телади), 

овце(изузев јагњади) и 

козе (изузев јаради) 

1 000 

- потпуних смеша за 

свиње (изузев прасади) и 

живину 

500 

(
1
) Максимални нивои су изражени као алил изотиоцијанат 

ОРГАНОХЛОРНА ЈЕДИЊЕЊА (ИЗУЗЕВ ДИОКСИНА И PCB-а) 

Непожељне супстанце Производи намењени за 

храну за животиње 

Највећа дозвољена количина 

изражена у mg/kg (ррm), када је 

удео влаге у храни за животиње, 

прерачунат на 12% 

1. Aлдрин 
(1)

 

2. Диелдрин 
(1)

 

Хранива и потпуне и 

допунске смеше изузев:  

0,01
(2)

 

- масти и уља 0,1
(2)

 

- храна за рибе 0,02 
(2)

 

3. Камфехлор Рибе, друге водене 0,02 
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(токсафен) – збир 

индикатора сродника 

(конгенера) CHB 26, 50 

и 62 
(3)

 

животиње, њихови 

производи и споредни 

производи изузев 

- рибље уље  0,2 

Kомплетна храна за рибе  0,05 

4. Хлордан (збир цис - и 

транс - изомера и 

оксихлордана, 

израженог као хлордан) 

Хранива и смеше 0,02 

изузев:  

- масти и уља 0,05 

5. DDT (збир DDT-, 

DDD-(или TDE-) и 

DDE- изомера, 

изражених као DDT) 

Хранива и смеше 0,05 

изузев:  

- масти и уља 0,5 

 

6. Ендосулфан (збир 

алфа - и бета- изомера и 

ендосулфан сулфата, 

изражених као 

ендосулфан) 

Хранива и смеше 0,1 

изузев:  

- кукуруза и производа 

добијених прерадом 

кукуруза 

0,2 

- семенки уљарица и 

производа добијених 

њиховом прерадом, 

изузев сировог биљног 

уља 

0,5 

- сирово биљно уље 1,0 

- потпуних смеша за рибе 

изузев Салмонидних риба 

0,005 

- потпуних смеше за 

Салмонидне рибе 

0,05 

7. Ендрин (збир 

eндрина и делта-кето-

ендрина, изражен као 

eндрин) 

Хранива и смеше 0,01 

изузев:  

- масти и уља 0,05 

8. Хептахлор (збир 

хептахлора и 

хептахлорепоксида, 

изражен као  хептахлор) 

Хранива и смеше 0,01 

изузев:  

- масти и уља 0,2 

9. Хексахлорбензен 

(HCB) 

Хранива и смеше 0,01 

изузев:  

- масти и уља 0,2 

10. 

Хексахлорциклохексани 

(HCH) 

    

- aлфа-изомери 

Хранива и смеше 0,02 

изузев:  

- масти и уља 0,2 

- бета-изомери 

Сва харнива 0,01 

изузев:  

-масти и уља 0,1 

смеша (потпуне и 0,01 
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допунске) 

изузев:  

- смеша (потпуне и 

допунске) за млечна 

говеда 

0,005 

- гама-изомери 

Хранива и смеше 0,2 

изузев:  

- масти и уља 2,0 
(1) Појединачно или збирно  изражено као диелдрин 
(2) Максимални нивои алдрина и диелдрина, појединачно или збирно  изражено као 

диелдрин 
(3) Бројчани систем по Парлару, префикс по CHB или  „Парлару” 

CHB 26: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,10,10-октохлороборнане 

CHB 50: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,9,10,10-нанохлороборнане 

      CHB 62: 2,2,5,5,8,9,10,10-нанохлороборнане 

ДИОКСИНИ И PCB 

Непожељне супстанце 

Производи намењени за 

храну за животиње 

Највећа дозвољена количина 

изражена у ng WHO-PCDD/F-

TEQ/kg(ppt)
(1)

, када је удео влаге у 

храни за животиње, прерачунат на 

12% 

 

 

 

 

 

1. Диоксини (збир 

полихлорованих 

дибензо-пара-дисоксина 

(PCDD) и 

полихлорованих 

дибензо-фурана (PCDF) 

изражени у токсичним 

еквивалентима Светске 

здравствене 

организације (WHO) 

користећи WHO-TEF 

(токсичне еквиваленте 

факторе, 2005
(2) 

 Хранива биљног 

порекла, изузев:  

0,75 

- биљних уља и њихових 

споредних производа 

0,75 

Хранива минералног 

порекла 

0,75 

Хранива животињског 

порекла 

 

- Маст животињског 

порекла, укључујући 

млечну маст и маст 

пореклом од јаја 

1,50 

- Остали производи 

пореклом од копнених 

животиња, укључујући 

млеко и производе од 

млека, јаја и производе од 

јаја 

0,75 

- Рибље уље 5,0 

- Рибе, друге водене 

животиње, њихови 

производи и споредни 

производи, изузев рибљег 

уља и хидролизованих 

протеина пореклом од 

рибе  које садрже више од 

1,25 
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20% масти, 
(3)

 и брашно 

љускара 

- Хидролизовани 

протеини пореклом од 

рибе  који садрже више 

од 20% масти и брашно 

љускара 

1,75 

Адитиви за храну за 

животиње: каолин, 

вермикулит, натролит-

фонолит, синтетички 

калцијум алуминати и 

клиноптилолити 

седиментног порекла који 

припадају функционалној 

групи везива и 

супстанцама против 

згрудвавања 

0,75 

Адитиви за храну за 

животиње који припадају 

функционалној групи 

елементи у траговима 

1,0 

 Предсмеше 1,0 

Смеше (потпуне и 

допунске), изузев: 

0,75 

- хране за рибе и хране за 

кућне љубимце 

1,75 

- смеша за крзнашице - 

 

 

2. Збир диоксина и 

диоксину сличних PCBs 

(збир полихлорованих 

дибензо-парадиоксина 

(PCDDs), збир 

полихлорованих 

дибензо-фурана 

(PCDFs) и 

полихлорованих 

бифенила (PCBs) 

изражени у токсичним 

еквивалентима Светске 

здравствене 

организације (WHO) 

користећи WHO-TEF 

(токсичне еквиваленте 

faкtore, 2005
(2)

), 

 Хранива биљног 

порекла, изузев: 

1,25 

- биљних уља и њихових 

споредних производа 

1,5 

Хранива минералног 

порекла 

1,0 

Хранива животињског 

порекла: 

 

- Маст животињског 

порекла, укључујући 

млечну маст и маст 

пореклом од јаја 

2,0 

- Остали производи 

пореклом од копнених 

животиња, укључујући 

млеко и производе од 

млека, јаја и производе од 

јаја 

1,25 

- Рибље уље 20 

- Рибе, друге водене 

животиње, њихови 

производи и споредни 

4,0 
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производи, изузев рибљег 

уља и хидролизованих 

протеина пореклом од 

рибе који садрже више од 

20% масти 
(3)

 

- хидролизовани 

протеини пореклом од 

рибе које садрже више од 

20% масти 

9 

 Адитиви за храну за 

животиње: каолин, 

вермикулит, натролит-

фонолит, синтетички 

калцијум алуминати и 

клиноптилолити 

седиментног порекла који 

припадају функционалној 

групи везива и 

супстанцама против 

згрудвавања 

1,5 

 Адитиви за храну за 

животиње који припадају 

функционалној групи 

елементи у траговима 

1,5 

Предсмеше  

 

1,5 

Смеше (допунске и 

потпуне) 

Изузев: 

1,5 

- хране за кућне љубимце 

и хране за рибе  

5,5 

- смеше за крзнашице __ 

 

 

 

 

 

 

 

Не диоксину сличан 

PCBs  (збир PSB 28,  

PSB 52, PSB  101, PSB 

138, PSB 153, PSB 180 ( 

ICES-6)
(1) 

) 

Хранива биљног порекла 10 

Хранива минералног 

порекла 

10 

Хранива животињског 

порекла: 

 

- Животињска маст, 

укључујући млеко и јаја 

10 

- Остали производи 

пореклом од копнених 

животиња, укључујући 

млеко и производе од 

млека, јаја и производе од 

јаја 

10 

- Рибље уље 175 

- Рибе, друге водене 

животиње, њихови 

30 
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производи и споредни 

производи, изузев рибљег 

уља и хидролизованих 

ротеина пореклом од рибе 

који садрже више од 20% 

масти 
(4)

 

- Хидролизовани 

протеини пореклом од 

рибе које садрже више од 

20% масти 

50 

Адитиви за храну за 

животиње: каолинска 

глина, вермикулит, 

натролит-фонолит, 

синтетички калцијум 

алуминати и 

клиноптилолити 

седиментног порекла који 

припадају функционалној 

групи везива и 

супстанцама против 

згрудвавања 

10 

Адитиви за храну за 

животиње који припадају 

функционалној групи 

елементи у траговима 

10 

Предсмеше 10 

Смеше са изузетком: 10 

- хране за кућне љубимце 

и хране за рибе  

40 

- смеше за крзнашице - 

(
1
)Горње граница концентрације: израчунате су под предпоставком  да су све вредности 

различитих конгенера (сродника) испод границе квантификације једнаке 

квантификацијској граници, 

(
2
) Табела TEF (токсични еквивалентни фактор) за диоксин, фуран и диоксину слични 

PCBу: WHO-TEF за процену ризика за здравље људи на основу закључака са заседања 

Светске здравствене организације (WНО) Интернационални програм за хемиску 

безбедност (IPSC) стручни састанак одржан у Женеви, од Јуна 2005. (Van den Berg et al., 

2005) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs and PCDFs for Humans and for 

Wildlife. Toxicological Sciences, 93(2),223-241 2006 

Сродници (конгенери) TEF вредности Сродници (конгенери) 

Дибензо парадиоксини 

(PCDDs) и 

Дибензофурани 

(PCDFs) 

 Диоксинима сличнин Не орто PCBs 

+ Моно орто PCBs  

2,3,7,8 TCDD 1  

1,2,3,7,8 PeCDD 1 Не орто PCBs 

1,2,3,4,7,8 HxCDD 0,1 PCB 77 

1,2,3,6,7,8 HxCDD 0,1 PCB 81 
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1,2,3,7,8,9 HxCDD 0,1 PCB 126 

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD 0,01 PCB 169 

OCDD 0,0003  

  Моно орто PCBs 

2,3,7,8 TCDF 0,1 PCB 105 

1,2,3,7,8 PeCDF 0,03 PCB 114 

2,3,4,7,8 PeCDF 0,3 PCB 118 

1,2,3,4,7,8 HxCDF 0,1 PCB 123 

1,2,3,6,7,8 HxCDF 0,1 PCB 156 

1,2,3,7,8,9 HxCDF 0,1 PCB 157 

2,3,4,6,7,8 HxCDF 0,1 PCB 167 

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF 0,01 PCB 189 

1,2,3,4,7,8,9 HpCDF 0,01  

OCDD 0,0003  

Коришћене скраћенице: „T”- тетра; „Pe” - пента; „Hx” - хекса; „Hp” - хепта, „O” - окта, 

„CDD” - хлордибензодиоксин, „CDF” - хлордибензофуран, „CB” - хлорбифенил 

(
3
) Свежа риба и остале водене животиње које су коришћене не прерађене као храниво за 

крзнашице не подлежу провери максималних нивоа, док максимални ниво  3,5 ng WHO-

PCDD/F-TEQ/kg производа и 6,5 ng  WHO-PCDD/F-TEQ/kg производа је примењив на 

свежу рибу и 20,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg производа је примењив на рибљу јетру која се 

користи непрерађена за исхрану кућних њубимаца, циркуских животиња и животиња у 

золошком врту или се користи као сировина у производњи хране за кућне љубимце. 

Производи или протеини животињског порекла произведени од ових животиња 

(крзнашице, кућни љубимци, животиње у зоолошким вртовима и животиње у циркусу) не 

могу да се користе у ланцу исхране као ни за исхрану животоња које се користе за 

производњу хране.
 

(
4
) Свежа риба и остале водене животиње које су коришћене не прерађене као храна за 

крзнашице не подлажу провери максималних нивоа, док максимални ниво 75 µg/kg 

производа примјењују се на свежу рибу и 200 µg/kg производа је примењив  на рибљу 

јетру која се користи непрерађена за исхрану кућних љубимаца, животиња у зоолошком 

врту и циркуских животиња или се користи као сировина у производњи хране за кућне 

љубимце. Производи или протеини животињског порекла произведени од ових животиња 

(крзнашице, кућни љубимци, животиње у зоолошким вртовима и животиње у циркусу) не 

могу да се користе у ланцу исхране као ни за исхрану животоња које се користе за 

производњу хране. 

ДОЗВОЉЕНИ АДИТИВИ ЗА ХРАНУ ЗА ЖИВОТИЊЕ У НЕ ЦИЉНОМ ХРАНИВУ 

КОЈЕ ПРАТИ ОСТАТКЕ КОЈИ СЕ НЕ МОГУ ИЗБЕЋИ 

Кокцидиостатик Производи намењени за 

храну за животиње 

Највећа дозвољена количина 

изражена у mg/kg (ррm), када је 

удео влаге у храни за животиње, 

прерачунат на 12% 

1. Decoquinate 

 

Хранива 0,4 

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 

 

- живину која служи за 

производњу јаја, коке које 

се узгајају за ношење (> 16 

недеља) 

0,4 

- пилиће за тов у периоду 0,4 
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пре клања у коме је 

употреба Decoquinat-а 

забрањена (храна за 

животиње се повлачи); 

- друге врсте животиња 1,2 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

одобрена  употреба 

Decoquinat-а 

(2)
 

 

 

2. Диклазурил 

 

Хранива 0,01
 

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 

 

- птице носиље, пилићи 

које се узгајају за ношење 

(> 16 недеља) и ћурке за 

тов (> 12 недеља)  

0,01
 

- куниће за тов и узгој у 

периоду пре клања у коме 

је употреба диклазурила 

забрањена  

0,01
 

 - друге врсте животиња 

изузев пилића који се 

узгајају за ношење (< 16 

недеља), пилића за тов, 

бисерки и ћурки за тов  

0,03
 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

одобрена употреба 

диклазурила 

(2) 

3. Халофугинон 

хидробромид 

 

Хранива 0,03
 

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 

 

- птице носиље, пилиће 

које се узгајају за ношење 

и ћурке (> 12 недеља) 

0,03
 

- пилиће за тов и ћурке (< 

12 недеља) у периоду пре 

клања у коме је употреба 

Халофугинон 

хидробромида  забрањена  

0,03
 

- друге врсте животиња  0,09
 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој  

употреба халофугинон 

хидробромида није 

одобрена 

(2) 

4. Ласалоцид А 

натријум 

 

Хранива  

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 

 

- псе, телад, куниће,  
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копитаре, животиње за 

производњу млека, сву 

живину која служи за 

производњу јаја, ћурке (> 

16 недеља) и пилиће који 

се узгајају за ношење (> 16 

недеља) 

- пилиће за тов, пилиће 

који се узгајају за ношење 

(< 16 недеља) и ћурке (<16 

недеља) у периоду пре 

клања у коме је употреба 

ласалоцид А натријума 

забрањена (повлачи се 

храна за животиње)  

 

 Фазане, бисерке, 

препелице и јаребице 

(осим носиља ових птица) 

забрањена је употреба 

Ласалоцида А натријума 

(повлачење хране за 

животиње) за период пре 

клања 

1,25 

- друге врсте животиња  3,75 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

одобрена употреба 

ласалоцид А натријума 

(2) 

5. Мадурамицин 

амонијум алфа 

 

Хранива 0,05
 

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 

 

-копитаре, зечеве, ћурке ( 

> 16 недеља), коке носиље 

и пилиће који се узгајају 

за ношење (> 16 недеља) 

0,05
 

- пилиће за тов и ћурке (< 

16 недеља) у периоду пре 

клања у коме је употреба 

мадурамицин амонијум 

алфа забрањена 

0,05
 

- друге врсте животиња  0,15
 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

одобрена употреба 

мадурамицин амонијум 

алфа 

 

(2) 

6. Монесин натријум 

 

Хранива 1,25 

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 
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- копитаре, псе, мале 

преживаре (овце и козе), 

патке, говеда, животиње за 

производњу млека, све 

птице носиље, пилиће који 

се узгајају за ношење (> 16 

недеља) и ћурке (> 16 

недеља) 

1,25 

- пилиће за тов, пилиће 

који се узгајају за ношење 

(< 16 недеља) и ћурке (< 

16 недеља) у периоду пре 

клања у коме је употреба 

монесин натријум 

забрањена (повлачи се 

храна за животиње) 

1,25 

- друге врсте животиња  3,75 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

ододбрена употреба 

монесин натријума 

(2)
 

7. Нарасин 

 

Хранива  0,7 

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 

 

- ћурке, куниће, копитаре, 

сву живину која служи за 

производњу јаја и пилиће 

који се узгајају за ношење 

(> 16 недеља) 

0,7 

- друге врсте животиња  2,1 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

одобрена употреба 

наразина 

(2) 

 

 

8. Никарбазин 

 

Хранива 1,25
 

Смеше(допунске и 

потпуне) за: 

 

- копитаре, живину која 

служи за производњу јаја 

и пилића који се узгајају 

за ношење (> 16 недеља)  

1,25
 

- друге животињске врсте 3,75
 

Предсмеше за употребу у 

храни за животиње у којој 

није одобрена употреба 

никарбазин (сам или у 

комбинацији са 

нарасином) 

(2) 

9. Робендин 

хидрохлорид 

Хранива 0,7
 

Смеше (допунске и 
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 потпуне) за: 

- птице носиље и пилиће 

који се узгајају за ношење 

(> 16 недеља)  

0,7
 

- пилиће за тов, куниће за 

тов и узгој и ћурке у 

периоду пре клања у коме 

је употреба робендин 

хидрохлорид забрањена 

(повлачење хране за 

животиње) 

0,7
 

- друге врсте животиња  2,1
 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

одобрена употреба 

робендин хидрохлорида 

(2) 

10. Салиномицин 

натријум 

 

Хранива 0,7 

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 

 

- копитаре, ћурке,  живину 

која служи за производњу 

јаја, пилиће који се 

узгајају за ношење (> 12 

недеља) 

0,7 

- пилиће за тов, пилиће 

који се узгајају за ношење 

(< 12 недеља) и куниће за 

тов у периоду пре клања у 

коме је употреба 

салиномицин натријума 

забрањена (повлачење 

хране за животиње)  

0,7 

- друге врсте животиња 2,1 

Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

одобрена употреба 

салиномицин натријума 

(2) 

11. Семдурамицин 

натријум 

 

Хранива 0,25 

Смеше (допунске и 

потпуне) за: 

 

- птице носиље и пилиће 

који се узгајају за ношење 

(> 16 недеља) 

0,25 

- пилиће за тов у периоду 

пре клања у коме је 

употреба семдурамицин 

натријума забрањена 

(повлачење хране за 

животиње)  

0,25 

- друге врсте животиња  0,75 
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Предсмеше за храну за 

животиње у којој није 

одобрена употреба 

семдурамицин натријум 

(2) 

(2) 
Максимална дозвоњена количина супстанце у предсмеши је концентрација чија 

вредност неће бити већа од 50% максималног нивоа који је утврђен храни за животиње, 

ако се примењује упутство за коришћење предсмеше 

ШТЕТНЕ БОТАНИЧКЕ НЕЧИСТОЋЕ 

Непожељне супстанце Производи намењени за 

храну за животиње 

Највећа дозвољена количина 

изражена у mg/kg (ррm), када је 

удео влаге у храни за животиње, 

прерачунат на 12% 

1.Семена корова, 

немлевеног и 

негњеченог воћа које 

саджи алкалоиде, 

глукозиде или друге 

одвојене токсичне 

супстанце или 

укључене у 

комбинацији 

Хранива и потпуне и 

допунске смеше 

3 000 

- Datura sp  1 000 

2. Crotolaria spp. Хранива и потпуне и 

допунске смеше 

100 

3. Семе и љуске - 

Ricinus communis L., 

Croton tiglium L.   и 

Abrus precatorius L. као 

и својих обрађених 

деривата
(1)

, одвојени 

или у комбинацији 

Хранива и потпуне и 

допунске смеше 

10
 (2) 

4. Не ољуштена  буква 

-Fagus silvatica L. 

Хранива и потпуне и 

допунске смеше 

Семе и плодови ових биљака као и 

њихови прерађени деривати могу 

се наћи у храниву само у траговима 

који се не могу квантитативно 

утврдити 

5. Purghera - Jatropha 

curcas L. 

 
 

6. Индијанскa слачица - 

Brassica juncea (L.) 

Czern. And Coss. ssp. 

integrifolia (West.) Thell. 

 

 
 

7.  Sareptian слачица - 

Brassica juncea (L.) 

Czern. And Coss. 
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ssp.juncea 

 

8. Кинеска слачица - 

Brassica juncea (L.) 

Czern. And Coss. ssp. 

juncea var. lutea Batalin  

 
 

9 Црна слачица - 

Brassica nigra (L.) Koch 

 
 

10. Етиопска слачица - 

Brassica carinata A. 

Braun 

 
 

 

 

 

11. Семе Амброзије - 

Ambrosia spp. 

 

Хранива
(3)

  50 

 Изузев   

 - Проса (зрно Panicum 

miliaceum L.  и сирка (зрно 

Sorgum bicolor (L) Moench 

није за директну исхрану 

животиња
(3)

 

Потпуна храна садржи 

немлевене житарице и 

семена.  

200 

 

 

50 

(1) У до сада утврђено аналитичком микроскопијом. 

(2) Обухвата и делове омотача зрна. 

(3) У случају недвосмислених доказа под условом да су житарице и семе намењени за 

млевењем или дробљење, нема потребе да се изврши чишћење зрна и семена 

садрже неисправан ниво семена Ambrosia spp. пре млевења или дробљења. 

Превентивне мере треба предузети да би се избегло ширење Ambrosia spp. семена у 

околину током транспорта, складиштења или прераде ових семена и житарица.” 

 

 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

Број: 110-00-00245/2009-09 М И Н И С Т А Р 

У Београду, 27. фебруара  2014. године   

 проф. др  Драган Гламочић 

4827014.0062.10/1 


