ПРОЦЕДУРА
РЕГИСТРАЦИЈЕ МАЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА У ОКВИРУ
ВЕТЕРИНАРСКОГ СУБЈЕКТА

У случају регистрације издвојених пословних простора у оквиру постојећих
ветеринарских станица или ветеринарских служби као и у случајевима да
предузетник у оквиру постојеће ветеринарске амбуланте обавља
делатност у издвојеним пословним просторима, поступак регистрације се
састоји из два дела:
Први део: УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ВЕТЕРИНАРСКО –
САНИТАРНИХ УСЛОВА ОБЈЕКТА ВЕТЕРИНАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У
ПОГЛЕДУ ОБЈЕКТА, ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА РАД У СКЛАДУ СА
ВАЖЕЋИМ ПРАВИЛНИКОМ.
Други део: УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ која обухвата и УПИС У РЕГИСТАР
ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ВЕТЕРИНАРСКУ
ДЕЛАТНОСТ.
Поступак за регистрацију започиње подношењем Захтева за регистрацију, који
се подноси писменим путем преко писарнице републичких органа.
I.ЗАХТЕВ, у складу са чл. 55. Закона о општем управном поступку ("Сл.
гласник РС" број18/16 и 95/18-аутентично тумачење ) 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.
1.Захтев мора бити разумљив и у себи мора да садржи следеће податке:
-назив органа коме се захтев упућује;
-врсту и намену објекта који се региструје са тачном адресом;
-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.

2. Документација која се прилаже уз захтев:
1) доказ о власништву објекта (фотокопија власничког листа) или
фотокопија уговора о закупу или фотокопија уговора о уступању на
коришћење објекта у коме ће бити регистрована организација.
2) доказ о уплати административне таксе за утврђивање испуњености
услова за ветеринарске организације у висини од 12.630,00 према
тарифном броју 67.став
2.
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 Захтева Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
упућује налог за преглед објекта шефу ветеринарске инспекције Управног
округа да изврши инспекцијски преглед објекта у складу са Правилником о
условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу
стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске
делатности ( „Сл. гласник РС“ бр. 23/18).

У року од 30 дана од подношења захтева, ако су сви услови задовољени,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси решење о
испуњености услова у погледу објекта, опреме и средстава за рад, које се
странци доставља у складу са чланом 71. Закона о општем управном поступку
( писмено достављање лицу коме је намењено).
Ово решење НЕ ДАЈЕ подносиоцу захтева законску могућност да може
да започне са радом.

Након добијања решења о испуњености прописаних услова, ради издавања
решења о испуњености услова за обављање ветеринарске делатности и уписа
промене у Регистру правних лица/предузетника, подноси се следећа
документација:
- захтев у коме поред напред наведених података мора да се именује
дипл.ветеринар као одговорно лице.
-

фотокопију важеће лиценце за обављање ветеринарске делатности;

- одговарајући образац пријаве осигурања у коме се види датум заснивања
радног односа
- доказ о уплати административне таксе у висини од 780,00 динара у
складу са тарифним бројем 19. став 1. Тачка 2. 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:
Решење о промени података о правном лицу/ предузетнику у односу на мању
организациону јединицу, при чему се мањој организационој јединици
додељује регистрациони број правног лица.
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. 18/2016).
Након доношења наведених решења, подаци новоформиране ветеринарске
организације ( издвојен пословни простор) се уносе у Регистрациони уложак
који служи као писани документ за унос података у систем ВетУп-а Управе за
ветерину.

Потребна документа доставити Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде - Управа за ветерину на адресу Омладинских бригада бр. 1,
11070 Нови Београд.

