
ПРОЦЕДУРА 

О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА ВЕТЕРИНАРСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

А. За утврђивање испуњености услова в ет еринарске ст анице за обављање појединих 

стручних послова ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује  

вет еринарст во , потребно је поднети захтев Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде-Управи за ветерину. 

 

ЗАХТЕВ треба да садржи : 

-тачан назив Ветеринарске станице и ИД број станице, 

-седиште станице, телефон, e-mail 

-број решења о испуњености услова за обављање ветеринарске делатности, 

-број решења о упису у Регистар правних лица и предузетника за обављање 

ветеринарске делатности. 
-списак ветеринара за које се подноси захтев за добијање овлашћења 

 

Уз захтев потребно је доставити: 
- доказ о уплати административне таксе у износу 11.130,00 динара која је прописана 

Законом о административним таксама Тарифни број 67. став 3 за издавање Решења 

о утврђивању испуњености услова в етеринарске станице за обављање појединих 

стручних послова ветеринарске инспекције. Уплата се врши на рачун буџета 

Републике Србије број: 840-742221843- 57, број модела 97 са позивом на број: (унети 

шифру - број општине на којој се врши уплата), сврха плаћања: административна 

такса.. 

- доказ о уплати административне таксе у износу 710,00 динара која је прописана 

Законом  о  административним  таксама  Тарифни  број  67.  став  5.  за  издавање 
 о в лаш ћења ли цим а која обављају стручне послове ветеринарске инспекције. Уплата 

се врши на рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843- 57, број модела 97 

са позивом на број: (унети шифру - број општине на којој се врши уплата) сврха 

плаћања: административна такса. 

- фотокопије личних карата ветеринара за које се подноси захтев за добијање 

овлашћења. 
- фотокопије лиценци ветеринара за које се подноси захтев за добијање овлашћења. 

 

 

По пријему захтева, ако су сви услови задовољени, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде доноси решење о испуњености услова ветеринарске станице за 

обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције. 

Чланом 148.став 4. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број 91/05, 30/10, 93/12 

и 17/19-др.закон), прописано је да се Решење о испуњености услова ветеринарске станице за 

обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције објављује у „Службеном 

гласнику РС“. По објављивању Решења у „Службеном гласнику РС“, Министарство 

пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде  доноси  овлашћења  лицима  која  обављају 



стручне  послове  ветеринарске  инспекције,  у  складу  са  законом  којим  се   уређује 

ветеринарство. 

 

 

Б. За утврђивање испуњености услова в  ет еринарске ст анице за обављање појединих 

стручних послова за потребе ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се 

уређује добробит ж ивот ињ а и издавање о  влашћења лицима која обављају стручне 

послове за потребе ветеринарске инспекције, у складу са законом којим се уређује 

добробит ж ивот ињ а, процедура о потребној документацији је иста као под тачком А. 
 

В.  За  издавање овлашћења  лицима  која обављају  стручне  послове  ветеринарске 

инспекције-преглед одстрељене дивљачи, потребно  је поднети  захтев  Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управи за ветерину. 

 

ЗАХТЕВ треба да садржи : 

-тачан назив Ветеринарске станице и ИД број станице, 

-седиште станице, телефон, e-mail 

-број решења о испуњености услова за обављање ветеринарске делатности , 

-број решења о упису у Регистар правних лица и предузетника за обављање 

ветеринарске делатности. 

-списак ветеринара за које се подноси захтев за добијање овлашћења 
 

Уз захтев потребно је доставити: 

- доказ о уплати административне таксе у износу 710,00 динара која је прописана 

Законом  о  административним  таксама  Тарифни  број  67.  став  5.  за  издавање 
 о в лаш ћења ли цим а која обављају стручне послове ветеринарске инспекције. Уплата 

се врши на рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843- 57, број модела 97 

са позивом на број: (унети шифру - број општине на којој се врши уплата) сврха 

плаћања: административна такса. 

- фотокопије  личних  карата  ветеринара  за  које  се  подноси  захтев  за  добијање 

овлашћења. 

- фотокопије лиценци ветеринара за које се подноси захтев за добијање овлашћења. 
 

 
Сва потребна документа доставити Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде - Управа за ветерину на адресу Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови 

Београд. 
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