
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ИЗВОЗНОГ 

 КОНТРОЛНОГ БРОЈА 

Захтев се подноси: - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Управа за ветерину 

ул. Омладинских бригада 1 

11070 Нови Београд 

1. У Захтеву је неопходно навести следеће: 

- пословно име, односно назив, седиште правног или физичког лица, односно 

предузетника, које подноси захтев, 

- матични број, 

- број решења из Агенције за привредне регистре (АПР), 

- порески индентификациони број подносиоца захтева (ПИБ), 

- број телефона и факса у седишту (са позивним бројем), 

- e-mail адреса у седишту, 

- адреса објекта, назив и седиште управни округ где се обавља делатност, 

- број телефона и факса у објекту (са позивним бројем), 

- e-mail адреса у објекту, 

- врста делатности (држање, узгој, промет), 

- врста објекта, 

- врста(е) животиња на коју се односи производна делатност, 

- капацитет објеката, 

- број Решења о упису у Регистар објеката односно Регистар одобрених објеката односно 

број решења о испуњености прописаних ветеринарско-санитарних услова објекта (ако је 

објекат уписан у регистар пре ступања на снагу Правилника о регистрацији, односно 

одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња (''Службени гласник РС'' бр. 

36/2017), 

- земље где се планира извоз, 
- број решења овог Министарства о додели ветеринарског контролног броја - ако је исти 

додељен посебним решењем. 

 

2. Оригинална уплатница или у случају електронског плаћања (E-banking), доставити извод 

са пословног рачуна странке. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Такса се плаћа по тарифном броју 19. став 1. 
*Таксу не плаћају лица, која су ослобођена плаћања административних такси, у складу са Законом о републичким 

административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 

54/2009, 50/2011, 70/2011- усклађен. дин. изн. и 55/2012-усклађен дин. изн, 93/2012, 47/2013-усклађен дин. износ, 65/2013- 

др.закон, 57/2014-усклађен дин. износ, 45/2015- усклађен дин. износ, 83/2015, 112/2015, 50/2016- усклађен дин. износ, 61/2017- 

усклађен дин. износ,113/2017, 3/2018-исп., 50/2018- усклађен дин. износ, 95/2018, 38/2019- усклађен дин. износ, 86/2019, 

90/2019-иср., 98/2020- усклађен дин. износ и 144/2020.) 

Републичка 

такса 

административна 

Уплатилац Шифра 

 Валута Износ 

Сврха уплате Рачун примаоца 

Прималац Број модела Позив на број 

Број општине у којој се врши уплата 97 Буџет Републике Србије 

840-742221843-57 

1660,00 RSD 

Име, презиме и адреса 
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