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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за ветерину 
Б  е  о  г  р  а  д 

 
 
 

 

Документа потрeбна за упис у регистар објекта за држање животиња-
дивљачи и доделу ветеринарског контролног броја: (Правилник о 
садржини и начину вођења Регистра објеката за држање животиња,"Службени  
гласник РС",број 17/2009),  
 
Захтев се подноси: 

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
-Упрaва за ветерину- 

Ул. Омладинских бригада бр. 1 
11070 Нови Београд 

 
1. Захтев у коме треба навести име и презиме, адресу, телефон и ПИБ 

подносиоца захтева, као и печат на захтеву, правног лица или 
предузетника, ЈМБГ предузетника, тачну адресу објекта, сврху држања, 
број јединки и врсту дивљачи која се држи у објекту; 

 
2. Оригиналну уплатницу или оверену фотокопију уплатнице:  

 
 

уплатилац 

Име презиме и адреса 
 

Шифра 

плаћања  

  
 

валута  

 RSD 
 

износ  

 1.600,00 
 

  
Рачун примаоца 

 840-742221843-57 
  

сврха уплате 

Републичка административна 

такса 
 

прималац  

 Буџет Републике Србије 
 

Број модела  

 97 
 

Позив на број 

Број општине где се врши уплата 
 

 

 

 
 

3. Доказ о власништву објекта: препис листа непокретности,            
односно поседовни лист, извод из земљишних књига (оргинални 
документ или оверену фотокопију); 

 
4. Копија плана службе катастра надлежне општине са назнаком 

катастарске парцеле на којој се објекат налази, (уколико објекат није 
укњижен, довољно је заокружити парцелу на којој је објекат - оригинал 
или оверена фотокопија); 
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5.  Оверен уговор о закупу објекта или уступања објекта на коришћење,       
    уколико је објекат узет у закуп или дат на коришћење ( оргинал или   
    оверена фотокопија) 

 
6. Копија решења агенције за привредне регистре о упису предузећа, 

односно предузетника у регистар привредних субјеката; 
 

7. Мишљење надлежнoг органа за инспекциске послове за заштиту 
животне средине уколико се објекат налази изван ловишта. 
(мишљење се односи на уношење и држање предметне врсте дивљачи у 
ограђеном простору, у наведену сврху и на датој локацији); 

 
8. Извод из планског  документа (оригинал или оверена фотокопија) за 

предметни објекат уколико се налази у ловишту, или сагласност 
надлежног органа којом се одобрава упис објекта у плански документ 
ради обављања наменске делатности; 
 

9. Записник ветеринарског инспектора по поднетом захтеву, којим се 
констатује, односно потврђује чињенично стање у складу са поднетим 
захтевом и испуњености услова у погледу здравствене заштите и 
добробити животиња; 
Oбјекат за држање дивљачи мора бити ограђен и потребног капацитета 
којим се омогућава несметано одвојено држање одговарајућег броја 
врста, односно категорија дивљачи.  
 

 
 Законoм о добробити животиња ("Службени  гласник РС",број 41/2009), 
прописани су општи услови за држање животиња, као и општи услови за 
држање животиња у прихватилишту, по којима је власник, односно држалац 
дужан да обезбеди нарочито:  
 
 - Одговарајући простор и опрему за држање животиња;  
 
 - Одговарајуће просторије за изолацију животиња ,односно карантин;  
 
 - Спровођење сталне здравствене заштите; 
 
 - Храну и воду у складу са потребама животиња; 
 

     - Вођење евиденције о свакој јединки; 
 
 - План збрињавања  животиња; 
 
 
   Закон о ветеринарству ("Службени  гласник РС",број 91/2005 и 
30/2010), прописује права и дужности власника, односно држалаца животиња, 
начин спровођења здравствене зажтите животиња и вршења дијагностичких 
испитивања у смислу следљивости до издавања пропратне документације, 
односно одговарајућег  идентификационог документа за стављање животиња у 
промет. 
  
  

    
 

 
 


