
 

  

 

Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

Сектор за инспекцијске послове 

 

Број: 515-04-5483/2018-10  

Датум. 20.08.2018.године  

Б е о г р а д, Немањина бр.22-26 

Тел. 011/3117400 

БС 

 

 

Министарство здравља на основу чл. 29. Закона о општем управном поступку („Сл.                   

гласник РС“, бр. 18/2016) на захтев Sinefarm d.o.o., Bajdina 9e, 11000 Бeograd,                        

Republika Srbija, издаје: 

 

У В Е Р Е Њ Е 

 

Потврђује се да је дијететски производ – додатак исхрани FitoUroSept, rastvor za                    

oralnu upotrebu, bočica sa 140,0 g rastvora, dodatak ishrani sa šećerom, (Neto količina: 140,0                     

g); Proizođač: Sinefarm d.o.o., Bajdina 9e, 11000 Бeograd, Republika Srbija; на                             

основу чл. 22, 23. и 23а Правилника о здравственој исправности дијететских производа („Сл. гл. РС“, 

бр. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017) уписан у базу података коју води 

Министарство здравља.  

 

Ово уверење се издаје на основу службене евиденције – базе података коју води 

Министарство здравља за дијететске производе и има значај јавне исправе у смислу члана  161. 

Закона о општем управном поступку. Дијететски производ-додатак исхрани  FitoUroSept, rastvor za 

oralnu upotrebu, bočica sa 140,0 g rastvora, dodatak ishrani sa šećerom, који је први                         

пут уписан 29.08.2013. године, на страни 179 под бројем 1789, продужен је упис на страни 107,                  

под бројем 1789 од дана 29.08.2018. године.   

 

Саставни део службене евиденције су стручно мишљење и категоризација за дијететски 

производ – додатак исхрани  FitoUroSept, rastvor za oralnu upotrebu, bočica sa 140,0 g rastvora, 

dodatak ishrani sa šećerom, (број: 2/222-2 од 23.04.2013.године и број: 2/6336/3 од 28.04.2016.године, 

Фармацеутски факултет у Београду ) и стручно мишљење о здравственој исправности  (број: 24 од 

28.12.2018.године, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ и број Д 1121 од 

17.07.2018. године Институт за јавно здравље Крагујевац), па је обавеза Sinefarm d.o.o. да 

декларација дијететски производ- додатак исхрани  FitoUroSept, rastvor za oralnu upotrebu, bočica 

sa 140,0 g rastvora, dodatak ishrani sa šećerom, буде у складу са наведеним стручним мишљењима. 

 

Према чл. 23. Правилника о здравственој исправности дијететских производа број и                      

датум продужења уписа дијететског производа у базу података (Број: 1789/2018 од                                

29.08.2018.год.) саставни је део декларације за дијетески производ - додатак исхрани 

FitoUroSept, rastvor za oralnu upotrebu, bočica sa 140,0 g rastvora, dodatak ishrani sa šećerom,  

(Neto količina: 140,0 g). Упис важи 5 година – до 29.08.2023.године. 

 

Sinefarm d.o.o., као субјекат у пословању храном, према чл. 31. Закона о безбедности                  

хране („Сл. гласник РС“, бр.41/2009) дужан је да обезбеди да дијететски производ - додатак исхрани 

FitoUroSept, rastvor za oralnu upotrebu, bočica sa 140,0 g rastvora, dodatak ishrani sa             

šećerom испуњава услове прописане овим законом и другим посебним прописима, као и да                     

докажу испуњеност тих услова. 


