ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА МЕСТА И ДУЖИНЕ ТРАЈАЊА КАРАНТИНА, МЕРА И
ПОСТУПАКА КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ У КАРАНТИНУ РАДИ УТВРЂИВАЊА
ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ПОШИЉКЕ ЖИВОТИЊА ИЗ УВОЗА
(односи се на: коње, говеда, овце, козе, свиње и живину, као и приплодна јаја и рибљу
икру)

Захтев се подноси органу:
-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ-Управа за ветерину- ул. Омладинских бригада 1 11070 Нови Београд
1.Захтев треба да садржи:
-име и презиме, адресу и телефон подносиоца захтева (ако је подносилац правно лице
захтев написати на меморандуму фирме),
-навести тачну адресу где се објекат - фарма налази (обавезно уписати ИД број) и
бројрешења којим је објекат одобрен,
-врсту, категорију, пол и број животиња, која ће се у објекту карантинирати,
-земља из које се увозе животиње и начин на који ће се извршити увоз ( једнократно или
сукцесивно).
2.Оригиналне уплатнице или у случају електронског плаћања (E-banking), доставити
примерак, оверен од стране банке:
Уплатилац
Име, презиме и адреса

Шифра
плаћања

Сврха

Износ

РСД

4.220,00
Рачун примаоца

Републичка административна
такса

Прималац
Буџет Републике Србије

Валута

840-742221843-57

Број модела
97

Позив на број
Број општине у којој се врши уплата

*осим за лица, која су ослобођена плаћања административних такси, у складу са Законом о
републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005,
101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011- усклађен. дин. изн. и 50/2018-усклађен дин. изн)

Уплатилац
Име, презиме и адреса

Шифра
плаћања

Сврха

Буџет Републике Србије

Износ

РСД

1.500,00
Рачун примаоца
840-30972845-27

Трошкови поступка

Прималац

Валута

Број модела
97

Позив на број
31148410401760742321

*осим за лица, која су ослобођена плаћања административних такси, у складу са Законом о
републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005,
101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011- усклађен. дин. изн. и 50/2018-усклађен дин. изн)

3.Уколико је објекат под закупом за карантинирање, оверен уговор о закупу или оригинал
изјаве власника о давању објекта на коришћење подносиоцу захтева

