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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за ветерину
Б е о г р а д
Документа потребна за утврђивање ветеринарско-санитарних услова, односно
општих и посебних услова у објектима за промет одстрељене дивљачи – објектима
за привремено складиштење одстрељене дивљачи:
Захтев за утврђивање ветеринарско-санитарних услова, односно општих и
посебних услова у објектима за промет одстрењене дивљачи – објектима за
привремено складиштење одстрељене дивљачи и доделу ветеринарског
контролног броја, подноси се:
МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ,
-Упрaва за ветеринуУл. Омладинских бригада бр. 1
11070 Нови Београд
1. захтев у коме треба навести име и презиме, адресу и телефон подносиоца
захтева, као и потпис и печат на захтеву, тачну адресу и намену коришћења
објекта;
2. оригиналне уплатнице или оверене копије. Уплата за сврху трошкови
поступка и републичка административне такса (слика 1, 2 и 3)

уплатилац
Име презиме и адреса
сврха уплате
Трошкови поступка
прималац
Приход реп. органа

Шифра
плаћања

валута
RSD

износ
1.500,00

Рачун примаоца
840-30972845-27
Број модела Позив на број
97
31-148410-04-01-760-742321

-2уплатилац
Име презиме и адреса

Шифра
плаћања

сврха уплате
Републичка административна
такса
прималац
Буџет Републике Србије

уплатилац
Име презиме и адреса
сврха уплате
Републичка административна
такса
прималац
Буџет Републике Србије

валута
RSD

износ
12.630,00

Рачун примаоца
840-742221843-57
Број модела Позив на број
97
Број општине где се врши уплата

Шифра
плаћања

валута
RSD

износ
1.600,00

Рачун примаоца
840-742221843-57
Број модела Позив на број
97
Број општине где се врши уплата

3. доказ о власништву објекта: препис листа непокретности, односно извод
из земљишних књига са назнаком катастарске парцеле на којој се објекат
налази (оргинални документ или оверену фотокопију);
4. копија решења агенције за привредне регистре о упису предузећа у
регистар привредних субјеката за подносиоца захтева као правно лице,
односно предузетник;
5. оверен уговор о закупу објекта или уступања објекта на коришћење у
колико је објекат узет у закуп или дат на коришћење ( оргинал или
оверена фотокопија);

