
 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ  

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА МЕСТА И ДУЖИНЕ ТРАЈАЊА КАРАНТИНА, 
ПОСТУПАКА И МЕРА КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ У  У 

ОБЈЕКТИМА ЗА 

КАРАНТИНИРАЊЕ ЖИВОТИЊА* ИЗ УВОЗА *односи се на 

животиње које се увозе ради узгоја и репродукције , јаја за приплод, репродуктивни 

материјал и рибљу икру 

 
 

 

 

 

Захтев се подноси: 

 

-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 ветеринарски 

контролни број) и број решења којим је објекат уписан у Регистар објеката, 

- врсту, категорију, пол и број животиња, која ће се у објекту карантинирати, 

- земља из које се увозе животиње. 

 

Уз захтев се прилаже следећа документација: 

 
2. Оригиналне уплатнице или у случају електронског плаћања (E-banking), доставити примерак, 

оверен од стране банке: 
 

 
Уплатилац  Шифра     

Име, презиме и адреса  плаћања  Валута  Износ 

    RSD  1500,00 
       

Сврха уплате    Рачун примаоц а  

Трошкови поступка    840-30972845 -27  

       

Прималац  Број модела  Позив на бр   

Приход републичких органа  97 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) 



 

  

*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 изјава 

власника о давању објекта на коришћење која мора бити својеручно, читко потписана од 

стране власника и корисника коме се објекат уступа. 

 

 

ИЗМЕНА РЕШЕЊА 

 

      Донето решење може се изменити само у делу броја животиња и земље увоза као и случају 

уочених  техничких грешака у куцању. 

 

      За измену решења у поменутим деловима , Управи за ветерину се подноси захтев са 

позивањем на број и датум донетог решења и навођењем у којем делу треба извршити исправку 

и достављањем оригиналне уплатнице (у случају електронског плаћања (E-banking) примерак 

оверен од стране банке) са износом од 780,00 динара према тариф.броју 77, став 3. Закона о 

републичким административним таксама и усклађеним динарским износима из Тарифе 

републичких административних такси од 30.5.2019.године. 

 

 

ПРОМЕНА МЕСТА КАРАНТИНА 

 

У случају да је дошло до промене места где би биле смештене животиње из увоза (места где се 

врши карантинирање ) а у случају већ донетог решења, поступак је следећи: 

- достављење Управи за ветерину захтева за обустављање поступка  ради доношења решења 

обустави поступка са напоменом да је дошло до промене места где ће бити смештене 

животиње из увоза; 

- подношење новог захтева за утврђивање испуњености услова места и дужине трајања 

карантина, мера и поступака које ће се примењивати у карантину и утврђивање 

Уплатилац  Шифра      

Име, презиме и адреса  плаћања   Валута  Износ 

     RSD  4.220,00 
        

Сврха уплате     Рачун примаоц а  

Републичка    840-742221843-57 

административна такса        

Прималац  Број модела   Позив на број   

Буџет Републике Србије  
97 

 Број општине у којој се врши уплата 

Уплатилац  Шифра      

Име, презиме и адреса  плаћања   Валута  Износ 

     RSD  780,00 
        

Сврха уплате              Рачун 
примаоца   

  

Републичка    840-742221843-57 

административна такса        

Прималац  Број модела   Позив на број   

Буџет Републике Србије  
97 

 Број општине у којој се врши уплата 



здравственог стања животиња из увоза са наведеном пратећом документацијом која је 

наведена у првом делу упуства. 

- Уплаћени износи републичке административне таксе и трошкова поступка могу бити 

враћени подносиоцу након поднетог захтева или се пренети на нов захтев што треба 

нагласити у захтеву за обустављање поступка. 

 

ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЗАХТЕВА 

 

    У случају одустајања од захтева потребно је писменим путем обавестити Управу за ветерину о 

истом а ради доношења решења о обустави поступка са образложењем разлога одустајања. 

 

   Уплаћени износи републичке административне таксе и трошкова поступка могу бити враћени 

подносиоцу након поднетог захтева што треба нагласити у захтеву за обустављање поступка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде 

Управа за ветерину 

 

                                                                                                       НОВИ БЕОГРАД 

                                                                                                        Омладинских бригада бр. 1 

 

Предмет: Захтев за утврђивање испуњености услова места и дужине трајања карантина, мере и 

поступци које ће се примењивати у карантину и утврђивање здравственог стања животиња из 

увоза. 

 

 

 

 

 

Врста и категорија животиња 

 

Пол животиње  

Намена ( приплод, тов)  

Број животиња  

Власник  карантинског објекта  

Адреса карантинског објекта  

Ветеринарски контролни број 

објекта 

 

Број решења о упису у 

Регистар објеката 

 

Земља из које се животиње 

увозе 

 

 

 

У___________ 

 

Дана:______20__.године 

 

 

Подносилац захтева: 

__________________ 

 


