ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОБЈЕКТА ОДНОСНО ЗА УПИС У РЕГИСТАР
ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ДРЖАЊЕ, УЗГОЈ И ПРОМЕТ ЖИВОТИЊА

ВРСТА ДЕЛАТНОСТИ
ВРСТА ОБЈЕКТА
ВРСТА ЖИВОТИЊЕ
Пословно име, назив правног или физичког лица, односно предузетника које подноси захтев
Адреса седишта
Општина
насељено место
улица и број

Телефон

E-mail
матични број

број решења из Агенције за привредне регистре (АПР)

(ПИБ)

Адреса објекта
Општина

насељено место

Телефон

улица и број

E-mail
капацитет објекта
ИД број газдинства
Изјава и потпис
Овим изјављујем:
1) да су подаци које сам уписао у овај образац тачни;
2) да је објекат у сопственом власништву односно закупу;
3) да су испуњени услови за обављање наведене делатности у складу са посебним прописом;
4) о свакој промени података из овог обрасца обавестићу Управу за ветерину у року од 15 дана од њиховог настанка.
ПОТПИС

ДАТУМ: __________________

_______________________________

ДОДАТНИ ПОДАЦИ У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ДЕЛАТНОСТИ
1) ЗА УЗГОЈ СВИЊА
капацитет фарме по категоријама
крмаче/назимице
Нерастови
Прасад
Товљеници
начин држања крмача/назимица
(индивидуално или групно)

2) ЗА УЗГОЈ КРАВА МУЗАРА
капацитет фарме по категоријама
КРАВЕ/ЈУНИЦЕ
ТЕЛАД
начин држања крава/јуница
(везани систем, слободно држање)
3) ЗА КОКОШКЕ НОСИЉЕ

А. КАВЕЗНО ДРЖАЊЕ
Број објеката на фарми ___________
Упишите величину кавеза и тренутни број кока носиља по кавезу:
– број кавеза укупно (комада): __________________________
– број кавеза по објекту (комада): _______________________
– број етажа: ________________________________________
– ширина: ________________
– висина: ________________
– површина кавеза: _____________
– број кока носиља у кавезу: ___________________
– у кавезу постоји гнездо ДА/НЕ
Упишите капацитет фарме (комада):
– тренутни број кока носиља на појединим објектима (ако је примењиво): ________________
– максимални капацитет по поједином објекту (ако је примењиво): ______________
– површина појединог објекта (ако је примењиво): _________
– тренутни број кока носиља на фарми: _____________
– максимални капацитет фарме: _____________
Б. АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ
Број објеката на фарми ___________
– држање у објекту: ДА / НЕ
Број кока носиља на m²: ________________
– са испустом: ДА / НЕ
Број кока носиља на m²: ___________________
Упишите капацитет фарме (комада):
– тренутни број кока носиља и на појединим објекту (ако је примењиво):____________
– максимални капацитет по поједином објекту (ако је примењиво): ______________
– површина појединог објекта (ако је примењиво): _________
– тренутни број кока носиља на фарми: _______________
– максимални капацитет фарме: _______________
Изјава и потпис
Овим изјављујем:
1) да су подаци које сам уписао у овај образац тачни;
2) да је објекат у сопственом власништву односно закупу;
3) да су испуњени услови за обављање наведене делатности у складу са посебним прописом;
4) о свакој промени података из овог обрасца обавестићу Управу за ветерину у року од 15 дана од њиховог настанка.

ДАТУМ: __________________

ПОТПИС
_______________________________

