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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

Број: 515-04-03005/2017-11 
Датум: 09.05.2017. године 
Београд, Немањина 22-26 

Министар здравља Републике Србије , решавајући по захтеву 

Предузећа за производњу, промет и услуге "SB TRADE" д.о.о. Београд, за 

измену дозволе за промет медицинских средстава на велико, а на основу члана 

192.-194. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Службени гласник 

РС", бр. 30/2010 и 107/2012), члана 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору 
("Службени гласник РС" , бр . 36/2015) и члана 192. став 1. Закона о општем 
управном поступку ("Службени лист СРЈ" , бр. 33/97, 31 /2001 и "Службени 

гласник РС" , бр. 30/2010), доноси 

РЕШЕЊЕ 

1 УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Предузећа за производњу, промет и 
услуге "SB TRADE" д.о.о. Београд, ул. Битољска бр. 20 за измену решења 
Мини_fта ства здравља Реп блике fрбије број: 515-04-02435/2014-11 од 11. јуна 
2014. године, у односу на промену пословног имена, па се у том решењу--=р:-::е:-=чи:=-:-:-: ----__,;=-

"Трговинско предузеће "SB TRADE" д.о.о. Београд, замењују речима: 

"Предузеће за производњу, промет и услуге "SB TRADE" д.о.о. Београд". 

Остали подаци из наведеног решења остају непромењени. 

Образложење 

Решењем Министарства здравља Републике Србије број 515-04-
515-04-02435/2014-11 од 11 . јуна 2014. године , Трговинском предузећу "SB 
TRADE" д.о . о. Београд, издата је дозвола за промет на велико, увоз, извоз , 

набавку, складиштење и дистрибуцију медицинских средстава из складишних 

просторија укупне површине у 140,21 m2 у Београду, Кружни пут бр. 26. 
Предузеће за производњу, промет и услуге "SB TRADE" д.о.о. 

Београд, ул . Битољска бр. 20, поднело је дана 25.04.2017. године захтев за 
измену решења због промене пословног имена, јер је решењем Агенције за 
привредне регистре БД 31253/2017 од 12.04.2017. године у регистар привредних 
субјеката регистрована промена података код Трговинског предузећа "SB 
TRADE" д.о.о. Београд-промена пословног имена, тако што се брише 

Трговинско предузеће "SB TRADE" д.о.о. Београд, а уписује Предузеће за 

производњу, промет и услуге "SB TRADE" д.о.о . Београд. 1 , 

Уз захтев поднета је потребна документација, уплата републичке 

административне таксе , изјава директора да није дошло до промене услова из 

решења Министарства здравља број : 515-04-02435/2014-11 од 11. јуна 2014. 
године, као решење АПР-а БД 31253/201 7 од 12.04.2017. године из којег се види 
промена пословног имена. 
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Полазећи од наведеног решено је као у диспозитиву овог решења . 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Против овог решења може се покренути управни спор код 

надлежног суда у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема решења. 

Такса за ово решење наплаћена је на основу Закона о 
републичким административним таксама (,,Службени гласник РС", бр. 50/2016). 

Доставити : 

1. "SB TRADE" д.о.о. 
Београд, ул. Битољска бр. 20 

2. Архиви 
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