
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ВЕТЕРИНАРСКО – САНИТАРНИХ УСЛОВА У ОБЈЕКТИМА ЗА 

КАРАНТИНИРАЊЕ ЖИВОТИЊА* ИЗ УВОЗА 
*односи се на коње, говеда, овце, козе, свиње и живину, као и приплодна јаја и рибљу икру 
 
 
Захтев се подноси 
 
-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- 
-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 број 

решења којим је објекат одобрен, 
- врсту, категорију, пол и број животиња, која ће се у објекту карантинирати, 
- земља из које се увозе животиње. 
 
2. Оригиналне уплатнице или у случају електронског плаћања (E-banking), доставити 

примерак, оверен од стране банке: 
 
 
     Уплатилац                                             Шифра 
                                                                     плаћања                Валута                  Износ                 

 
    Сврха уплате                                                                 Рачун примаоца 

 
    Прималац                                             Број модела          Позив на број       

 
 
*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 55/2012-усклађен дин. изн) 
 
 
 
 
 
 

1500,00 

Трошкови поступка 840-1562845-88 

Приход републичких органа       97 31148410401760742321 
 

Име, презиме и адреса 
RSD 



    Уплатилац                                              Шифра 
                                                                    плаћања                 Валута                  Износ                 

 
    Сврха уплате                                                                 Рачун примаоца 

 
     Прималац                                            Број модела     Позив на број       

 
 
*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 55/2012-усклађен дин. изн) 
 
Оригинал или оверена фотокопија следећих докумената: 
 
3. Решење Агенције за привредне регистре о упису у регистар привредних субјеката; 

 
4. Доказ о ПИБ-у; 
 
5. Поседовни лист земљишта и објекта, односно уговор о закупу замљишта и објекта; 
 
6. Пописни лист катастарске општине са бројем катастарских парцела; 
 
7. Решење о употребној дозволи (издаје грађевинска инспекција локалне самоуправе); 
 
8. Мишљење органа локалне самоуправе надлежног за комуналне и инспекцијске послове - 

екологију и и заштиту животне средине (мишљење да објекат не угрожава животну 
средину); 

 
9. Доказ о свим отвореним рачунима код банака (који се односе на дату делатност). 

3890,00 

Републичка 
административна такса 

840-742221843-57 
 

Буџет Републике Србије       97 Број општине у којој се врши уплата 
 

Име, презиме и адреса 
RSD 


