
 

 

 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ ОБЈЕКАТА ОДНОСНО РЕГИСТРУ 

ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ 

САКУПЉАЊА, ПРЕРАДЕ И УНИШТАВАЊА СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

У  складу са чланом 15. Правилника о регистрацији, односно одобравању објеката за 

сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла 

(„Службени гласник РС“, бр.12/19; у даљем тексту Правилник) у Регистар објеката, 

односно Регистар одобрених објеката уписују се промене података настале у вези са 

подацима који су уписани у ове регистре, односно који су наведени у решењима о упису у 

Регистар објеката или Регистар одобрених објеката које доноси министарство.  

 

Оператер1 подноси захтев за промену података у Регистру објеката односно у Регистру 

одобрених објеката у сваком случају када је дошло до било којих промена утврђених 

решењем које је на снази нпр. када је оператер променио назив или седиште2, у случају 

промене назива или броја улице у којој се објекат налази итд. 

 

НАПОМЕНА 

У случају промене оператера или проширења делатности у објекту, не примењује се 

поступак за промену података већ одговарајући постпци: Промена оператера или 

Проширење делатности.  

 

У случају објеката који се одобравају, поред измене података у решењу о упису у 

Регистар одобрених објеката, потребно је поднети посебан захетев за измену 

података у решењу/решењима којим је утврђена испуњеност ветеринарско-

санитарних и других прописаних услова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Правно или физичко лице под чијом контролом су споредни производи животињског порекла и производи добијени од 

споредних производа животињског порекла. Оператер јесте и лице које користи споредне производе животињског 
порекла и производе добијене од споредних производа животињског порекла, као и лице које врши послове трговине и 
превоза тих производа; 
2 Искључиво у случају промене назива оператера или седиште оператера а не у случају када се промени оператер 



 

 

 

 

 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ ОБЈЕКАТА 

 

Захтев за промену података се подноси  Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управа за ветерину, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд и то 

посебно за свако решење које је донело министарство. 

 

За промену података у Регистру објеката, оператер у регистрованом објекту, доставља 

следећу документацију: 

1) Податак о броју предмета, односно броју решења и датуму решавања за свако 

решење за које се подноси захтев, 

2) Захтев на Обрасцу 1 - Захтев за упис објекта у Регистар објеката у коме се означава 

квадратић  „прома података“ и наводе: 

- подаци које је потребно изменити у Регистру објеката 

- матични број оператера, 

3) Доказ о уплати републичке административне таксе (налог за уплату - оригинал 

уплатница или копија извода из банке са пословног рачуна оператера који подноси 

захтев), који садржи податке у складу са наведеним примером: 

 
уплатилац 

Назив и седиште/Име презиме и адреса 

оператера 

 

Шифра 

плаћања  

  

 

валута  

 RSD 

 

износ  

 800,00 

 

  

Рачун примаоца 

 840-742221843-57 

  

сврха уплате 

Републичка административна такса тар. 

број  19, став 1.  тачка 2) 

 

прималац  

 Буџет Републике Србије 

 

Број модела  

 97 

 

Позив на број 

Број општине где се врши уплата 

 

 

 

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

ИСТОГ 

 



 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Захтев за промену података у Регистру одобрених објеката се подноси  Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Омладинских бригада бр. 

1, 11070 Нови Београд и то посебно за свако решење које је донело министарство.  

Поред захтева за измену података у Регистру одобрених објеката, потребно је поднети 

посебан захтев за измену података у решењу/решењима којим је утврђена испуњеност 

прописаних услова. 

За промену података, оператер у одобреном објекту, доставља следећу документацију:  

1) Податак о броју премета, односно броју решења и датуму решавања за свако 

решење за које се подноси захтев; 

2) Захтев на Обрасцу 2 - Захтев за упис објекта у Регистар одобрених објеката, у коме 

се  означава квадратић који се односи на промену података и наводе: 

- подаци које је потребно изменити у Регистру одобрених објеката, 

- матични број оператера; 

3) Доказ о уплати републичке административне таксе (налог за уплату - оригинал 

уплатница или копија извода из банке са пословног рачуна оператера који подноси 

захтев), по захтеву за промену података у Регистру одобрених објекта, који садржи 

податке у складу са наведеним примером: 

уплатилац 

Назив и седиште/Име презиме и адреса 

оператера 

 

Шифра 

плаћања  

  

 

валута  

 RSD 

 

износ  

 800,00 

 

  

Рачун примаоца 

 840-742221843-57 

  

сврха уплате 

Републичка административна такса тар. 

број 19, став2, тачка 2 

 

прималац  

 Буџет Републике Србије 

 

Број модела  

 97 

 

Позив на број 

Број општине где се врши уплата 

 

 

4) Доказ о уплати републичке административне таксе (налог за уплату - оригинал 

уплатница или копија извода из банке са пословног рачуна оператера који подноси 

захтев), по захтеву за промену података у решењима министарства, који садржи податке у 

складу са наведеним примером: 



уплатилац 

Назив и седиште/Име презиме и адреса 

оператера 

 

Шифра 

плаћања  

  

 

валута  

 RSD 

 

износ  

 900,00* 

 

  

Рачун примаоца 

 840-742221843-57 

  

сврха уплате 

Републичка административна такса тар. 

број 1 и 9 

 

прималац  

 Буџет Републике Србије 

 

Број модела  

 97 

 

Позив на број 

Број општине где се врши уплата 

 

*за промену података у једном решењу. Односно износу по тарифном броју 1 додаје се 

износ по тарифном броју 9 зависно од броја решења у којима је потребно извршити 

промену података. 

 

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,  мејл: vetjavnozdravstvo@minpolj.gov.rs или 

на телефон број: 011/2604/629. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vetjavnozdravstvo@minpolj.gov.rs

