
 
ПРОЦЕДУРА О ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА КОД 

МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ-УПРАВИ 

ЗА ВЕТЕРИНУ, КАО И ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  

 

ЗАХТЕВА лабораторије које су у оснивању 

 

Поступак утврђивања испуњености ветеринарско-санитарних услова лабораторије које су у 

оснивању, састоји се из два дела:  

Први део: УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ, СРЕДСТАВА ЗА 

РАД, КАО И У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ЛАБОРАТОРИЈА 

, У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРАВИЛНИКОМ.  

Други део: УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ који обухвата и УПИС У РЕГИСТАР ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА 

КОЈИ ОБАВЉАЈУ ВЕТЕРИНАРСКУ ДЕЛАТНОСТ.  

Први део  
Поступак за регистрацију започиње подношењем Захтева за регистрацију, који се подноси 

писменим путем преко писарнице републичких органа.  

I. ЗАХТЕВ за утврђивање услова у погледу објеката, опреме, средстава за рад, као и у 

погледу стручног кадра које мора да испуњава лабораторија, у складу са чл. 60. Закона о 

општем управном поступку („Сл. Гласник РС“ 18/16 ) предаје се преко органа задуженог за 

пријем поднеска ( писарница Управе за заједничке послове републичких органа ) сваког 

радног дана у току радног времена или путем поште.  

Захтев мора бити разумљив и у себи мора да садржи следеће податке:  

1. назив органа коме се захтев упућује; 

2. име, презиме, контакт телефон, адреса подносиоца захтева , односно име и презиме 

одговорног лица ветеринарске организације која се оснива ако је подносилац захтева правно 

лице. Одговорно лице мора бити дипломирани ветеринар са положеним стручним 

испитом.  

3.тачну адресу на којој се налази лабораторија, 

4.која дијагностичка испитивања се врше, 

5.предмет испитивања (материјал/производ) 

НАПОМЕНА: Члан 8. Закона о ветеринарству прописује да се лабораторије ( у даљем тексту: 

ветеринарске организације) могу основати као правно лице или као предузетник.  

Ако се ветеринарске организације оснивају као предузетник, власник као и одговорно лице 

морају бити ветеринари са лиценцом у сталном радном односу за обављање ветеринарске 

делатности у складу са Законом о ветеринарству члан 8 став 6. и у складу са Законом о 

привредним друштвима, члан 89. став 6.  

Захтев у складу са чланом 58. став 2. Закона о општем управном поступку мора бити 

својеручно потписан.  

Уколико захтев садржи било који формални недостатак (неразумљив или непотпун) након 

прописаног рока ће бити одбијен Решењем уколико се не отклоне уочене неправилности а у 

складу са чланом 59. став 2. Закона о општем управном поступку.  

 

II. Прилози уз ЗАХТЕВ : 

1) доказ о власништву објекта:  

Уговор о закупу објекта оверен од стране јавног бележника или други доказ о 

стицању права на коришћење непокретности  



2) доказ о уплати административне таксе за утврђивање испуњености услова у 

Лабораторијама у висини од 830,00 динара према тарифном броју 1. и 9. Закона о 

републичким административним таксама. 

 

Уплата се врши на: број рачуна: 840-742221843-57 број модела 97, позив на број: број 

општине на којој се врши уплата, сврха плаћања: административна такса, прималац:Буџет 

Републике Србије; 

 

3)документација у вези стручног кадра: 

 

А) Лабораторија која обавља бактериолошка и миколошка испитивања клиничког материјала, 

Лабораторија која обавља микробиолошка испитивања хране за животиње, Лабораторија која 

обавља вирусолошка и серолошка испитивања клиничког материјала и Лабораторија која 

обавља паразитолошка испитивања клиничког материјала, доставља:  

- одговарајући образац пријаве осигурања у коме се види датум заснивања радног односа 

запослених у лабораторији 

- лиценцу за обављање ветеринарске делатности запослених ветеринара  

- за одговорно лице у лабораторији лиценцу за обављање ветеринарске делатности, диплому о 

завршеним постдипломским специјалистичким, магистарским или докторским студијама из 

области микробиологије и имунологије  

- за техничаре диплому о завршеној ССС  

Б) Лабораторија која обавља микробиолошка испитивања безбедности хране, доставља:  

- одговарајући образац пријаве осигурања у коме се види датум заснивања радног односа 

запослених у лабораторији  

- лиценцу за обављање ветеринарске делатности запослених ветеринара  

- за одговорно лице у лабораторији лиценцу за обављање ветеринарске делатности диплому о 

завршеним постдипломским специјалистичким, магистарским или докторским студијама из 

области микробиологије и имунологије или хигијене хране животињског порекла уколико је 

ветеринар или диплому медицинског или природно математичког факултета – смер биологија 

или технолошког или пољопривредног факултета –смер прехрамбена технологија и диплому о 

завршеним постдипломским специјалистичким, магистарским или докторским студијама из 

области микробиологије и имунологије или хигијене хране животињског порекла  

- за техничаре диплому о завршеној ССС  

В) Лабораторија која обавља хемијска испитивања безбедности хране и хране за животиње, 

доставља:  

- одговарајући образац пријаве осигурања у коме се види датум заснивања радног односа 

запослених у лабораторији  

- лиценцу за обављање ветеринарске делатности запослених ветеринара  

- за одговорно лице у лабораторији диплому фармацеутског или природно математичког 

факултета – хемијског или физичко хемијског смера или технолошког факултета и диплому о 

завршеним постдипломским студијама из области аналитичке хемије, санитарне хемије или 

хемијске токсикологије  

- за техничаре диплому о завршеној ССС  

Г) Лабораторија која обавља биохемијска испитивања клиничког материјала, доставља:  

- одговарајући образац пријаве осигурања у коме се види датум заснивања радног односа 

запослених у лабораторији  

- лиценцу за обављање ветеринарске делатности запослених ветеринара  

- за одговорно лице у лабораторији лиценцу за обављање ветеринарске делатности  

- за техничаре диплому о завршеној ССС  



Д) Лабораторија која обавља радиолошка испитивања садржаја радионуклида у узорцима 

хране животињског порекла, хране за животиње и воде за напајање  

- одговарајући образац пријаве осигурања у коме се види датум заснивања радног односа 

запослених у лабораторији  

- лиценцу за обављање ветеринарске делатности запослених ветеринара  

- за одговорно лице у лабораторији лиценцу за обављање ветеринарске делатности уколико је 

ветеринар или диплому технолошког факултета и диплому о завршеним постдипломским 

студијама из области радијационе хигијене  

- за техничаре диплому о завршеној ССС 

По пријему Захтева Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде формира 

стручну комисију за преглед објекта за обављање лабораторијских послова да изврши 

инспекцијски преглед објекта у складу са Правилником о услова у погледу објеката, опреме, 

средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава лабораторија ( „Сл. 

гласник РС“ бр. 45/10).  

У року од 30 дана од подношења захтева, ако су сви услови задовољени, Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси у складу са чланом 139. став 3. Закона о 

општем управном поступку ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ о испуњености услова у погледу 

објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава 

лабораторија, које се странци доставља у складу са чланом 72. Закона о општем управном 

поступку (писмено достављање лицу коме је намењено).  

Доношењем привременог решења о испуњености услова у погледу објеката, опреме, средстава 

за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава лабораторија подносилац 

захтева истим се обавезује да по добијању Решења о акредитацији лабораторије и обиму 

акредитације исте достави овом органу ради добијања коначног Решења и решења о упису у 

Регистар.  

По добијању Решења о акредитацији лабораторије и обиму акредитације подносилац захтева 

ће писменим путем бити обавештен о даљим радњама које је потребно спровести у циљу 

завршетка поступка, које се огледају у достављању:  

 

-типског захтева за упис у регистар правних лица/предузетника за обављање ветеринарске 

делатности. 

 

Други део  
Подносилац захтева доставља Министарству следећу документацију:  

1. попуњен образац Захтева за упис у Регистар правних лица која обављају ветеринарску 

делатност који у поступку регистрације доставља Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, све рубрике морају да буду попуњене са траженим подацима; 

2. доказ о уплати административне таксе за упис у Регистар у висини од 1.530,00 динара у 

складу са тарифним бројем 26.став 1 .Закона о републичким административним таксама. 

 

Уплата се врши на: број рачуна: 840-742221843-57 број модела 97, позив на број: број 

општине на којој се врши уплата, сврха плаћања: административна такса, прималац: Буџет 

Републике Србије;  

По пријему наведене документације и провере њене исправности, уколико су сви услови 

испуњени, Министарство у року од 30 дана од дана пријема документације доноси:  

 

1.решење о испуњености услова за обављање ветеринарске делатности и 

 



2.решење о упису у Регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске 

делатности.  

 

Решења се достављају поштом на адресу подносиоца захтева на начин прописан Законом о 

општем управном поступку и Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе   

(„ Сл. гласник РС“ бр. 10/93 и 14/93).  

Након доношења наведених решења, подаци новоформиране ветеринарске организације се 

уносе у Регистрациони уложак који служи као писани документ за унос података у систем 

ВетУп-а Управе за ветерину.  

 

Сва захтевана документација се доставља у оригиналу, препису, овереној фотокопији или 

обичној фотокопији.  

У случају да се документација доставља као обична фотокопија, подносилац захтева 

доставља оригинале докумената на увид службеном лицу које води поступак и обрађује 

захтев. 

 Документација се доставља на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде –Управа за ветерину, 11070 Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1. 


