
 
 

 

 

 

 

БРИСАЊЕ ИЗ  РЕГИСТРА ОБЈЕКАТА ОДНОСНО  РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ 

ОБЈЕКАТА     
 

У складу са чланом 75. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/2005, 30/2010 и 

93/2012) објекти у којима се обавља делатност производње и промета хране за животиње бришу 

се из Регистар објеката односно из Регистра одобрених објеката на основу одлуке о престанку 

обављања делатности или ако престану да испуњавају утврђене услове. 

 

У складу са чланом 184. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 

18/2016) укидаjу се правоснажна решење донета у поступку регистрације односно одобравања 

објекта.  

 

 

Брисање из Регистра објеката/Регистра одобрених објеката на основу одлуке о престанку 

обављања делатности 

 

Ако одговорно лице (оператер) у објекту одлучи да престане да обавља делатност  производње и 

промета хране за животиње у објекту који је уписан у Регистар објеката, односно Регистар 

одобрених објеката, подноси захтев за: 

1) брисање објекта из Регистра објеката/Регистра одобрених објеката и  

2) укидање решења које је донело Министарство у поступку регистрације односно одобравања 

објекта.  

 

Документација коју је потребно доставити наведена је даље у тексту и обухвата:  

 

1) Захтев на обрасцу БР 001 (видети у прилогу); 

2) Доказ о уплати републичке администратине таксе у скалду са тарифним бојем 19. Закона о 

републичим администсративним таксама (налог за уплату (оригинал уплатница)) или копија 

извода из банке са пословног рачуна оператера који подноси захтев), који мора да садржи 

податке у складу са наведеним примером: 

 

 

 
уплатилац 

Име презиме и адреса 
 

Шифра плаћања  

  
 

валута  

 RSD 
 

износ  

 560,00 
 

  
Рачун примаоца 

 840-742221843-57 
  

сврха уплате 

Републичка административна такса, 

тарифни бр. 19 
 

прималац  

 Буџет Републике Србије 

 

Број модела  

 97 
 

Позив на број 

Број општине где се врши уплата 
 

 

 



Захтев се подноси  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за 

ветерину, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд.  

 

 РОК ЗА РЕШАВАЊЕ УРЕДНО ПОДНЕТОГ ЗАХЕВА ЈЕ 30 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА 

ИСТОГ 

 

За све додане информације можете се обратити Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управа за ветерину, Одељење за ветеринарско јавно здравство, на адресу 

Омладинских бригада 1, 11070, Нови Београд или на телефон: 011/2604/629. 

 

Прилог 

 
Министарсво пољопривреде шумарства и 

водопривреде 

 Управа за ветрину  

Омладинских бригада бр. 1 

11070 Нови Београд 

Образац БР 001 

 

Захтев за брисање објекта за делатност производње 

и промета храна за животиње из Регистра 

објеката/Регистра одобрених објеката 

 

Подаци о одговорном лицу (оператеру) 

Назив оператера  

Седиште оператера  

Матични број оператера  

Порески идентификациони број  

Број телефона  

Мејл адреса  

Подаци о објекту 

Назив објекта (ако је примењиво)  

Адреса објекта  

Ветеринарски контролни број  

Врста делатности за коју се подноси захтев   

Подаци о донетим решењима (попунити где је примењиво) 

За регистроване објекте, број решења о 

упису у Регистар објеката 

 

 

За одобрене објекте: 

1) Број решења о испуњености ветеринарско 

- санитарних и других прописаних услова  

1) 



 

2) Број решења о упису у Регистар 

одобрених објеката 

 

3)   Број решења о додели извозног 

контролног броја 

2) 

3) 

Име и презиме одговорног лица  

 

Место и датум подношења захтева:        Својеручни потпис одговорног лица 

 

 

 

 

 

 

 


