Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Сектор за инспекцијске послове
Број: 515-04-7938/2020-10
Датум: 30.11.2020.године
Б е о г р а д, Немањина бр.22-26
Тел. 011/3117400
ГС
Министарство здравља на основу чл. 29. Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2016) на захтев Anmanis d.o.o. Beograd, ул. Угриновачки пут бр.83љ, 11080
Београд-Земун, издаје
УВЕРЕЊЕ
Потврђује се да је дијететски производ – додатак исхрани 48 Hours Gold Ginseng Kafa
(neto 20g); производи 48 Group Gida Kozmetik Turizm Insaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret
Limited Sirketi, Buyukcekmece, kvart Republike, ul. Gul-Pinar yolu Beykent San.Sit. br.4/A local
br.375, Istambul, Turska, 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,
103/18) 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. Дијететски производ 48 Hours Gold Ginseng
Kafa уписан је на страни 1768, под бројем 17676 дана 30.11.2020.године, и има значај јавне
исправе у смислу члана 29. Закона о општем управном поступку.
Саставни део службене евиденције су стручно мишљење и категоризација за дијететски
производ 48 Hours Gold Ginseng Kafa (број: 2/9572-2 од 16.11.2020.г., Фармацеутски
факултет Универзитета у Београду) и стручно мишљење о здравственој исправности (број:
1566 од 23.10.2020.године, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“),
па је обавеза Anmanis d.o.o. Beograd да декларација за дијететски производ 48 Hours Gold
Ginseng Kafa буде у складу са наведеним стручним мишљењима.
Према чл. 23. Правилника о здравственој исправности дијететских производа број и
датум уписа дијететског производа у базу података (Број: 17676/2020 од 30.11.2020.г.)
саставни је део декларације за дијететски производ - додатак исхрани 48 Hours Gold Ginseng
Kafa (neto 20g). Упис важи 5 година – до 30.11.2025.године.
Anmanis d.o.o. Beograd као субјекат у пословању храном, према чл. 31. Закона о
безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр.41/2009, 17/2019) дужан је да обезбеди да дијететски
производ 48 Hours Gold Ginseng Kafa испуњава услове прописане овим законом и другим
посебним прописима, као и да докаже испуњеност тих услова.
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Такође, Anmanis d.o.o. Beograd је у обавези да послује у складу са чл. 8. и 30. Закона о
безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 17/2019), чл. 8-12. Закона о санитарном
надзору („Сл. гласник РС“, бр.125/2004), чл. 45. Закона о заштити становништва од заразних
болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020), као и чл. 4. Правилника о
здравственој исправности дијететских производа („Сл. гласник РС“, бр. 45/2010, 27/2011,
50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017, 103/18).
За ово уверење је наплаћена такса према тарифном броју 1. и 11. Закона о републичким
административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003 ..., 98/2020) у износу од 640,00
динара (Буџет Републике Србије, број жиро рачуна: 840-742221843-57, модел 97, позивни број
50-016).

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

др Горан Стаменковић

Доставити:
1. Anmanis d.o.o. Beograd, ул. Угриновачки пут бр.83љ, 11080 Београд-Земун
2. Архиви

Обрадио: Горан Стојковић _________________
Оверио: Др Светлана Мијатовић ______________________
Сагласан: ______________________
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