
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

Број: 515-04-09831 /2017-12 
Датум: 28.12.2017. године 

Београд 

Министар здравља Републике Србије, решавајући по захтеву правног лица SB 
TRADE DOO из Београда, ул. Битољска 20, за упис у Регистар правних лица која обављају 
промет на велико, односно увоз и извоз психоактивних контролисаних супстанци, на 

основу члана 136. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС", бр. 

18/16), члана 23. став 2. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС", бр. 79/05, 
101/07, 95/10 и 99/14), а у вези са чл. 74. Закона о психоактивним контролисаним 

супстанцама (,,Службени гласник РС", бр. 99/1 О), доноси 

РЕШЕЊЕ 

1 УПИСУЈЕ СЕ правно лице SB TRADE DOO из Београда, ул. Битољска 20, у 
Регистар правних лица која обављају промет на велико, односно увоз и извоз 

психоактивних контролисаних супстанци под бројем 27/28-12-2017 са следећим подацима: 
1) Пословно име: Предузеће за производњу , промет и услуге SB TRADE DOO 

Београд, Битољска 20 
2) Скраћено пословно име: SB TRADE DOO Београд 
3) Адреса седишта: Београд- Чукарица, Битољска 20, 11000 Београд 

Тел: 011/231-07-68 Факс: 011/231-90-38 
e-mail: office@sЬtrade.rs 

silvio@sbtrade.rs 
4) Шифра делатности: 2120 
5) Назив делатности: Производња фармацеутских производа 
6) Матични/Регистарски број: 06703151 
7) Порески идентификациони број (ПИБ) : 101030108 
8) Законски заступници-физичка лица : Силвио Булић, директор 

ЈМБГ: 1003966710201 
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9) Дозвола за промет лекова на велико (дозвола обухвата и поЈiазне супстанце за 

производњу , односно за израду галенских и магистралних лекова у 

оригиналном паковању произвођача), Министарство здравља, Број : 515-04-

02435/2014-11 од 11.06.2014. године и Број:515-04-03005/2017- 11 од 
09.05.2017. године; Потврда о упису у Регистар произвођача активних 

супстанци , Број:515-04-6051/2012-08 од 21.12.2012. године 
Адреса/место промета: Београд, Кружни пут 26 

1 О) Лице одговорно за промет и увоз/извоз психоактивних контролисаних 
супстанци: Силвио Булић, дипл. фармацеут 

11) Заменик лица одговорног за промет и увоз/извоз психоактивних 

контролисаних супстанци: Смиља Пауновић, дипл. фармацеут 

11 ОБАВЕЗУЈЕ СЕ SB TRADE DOO Београд, ул. Битољска 20, да сваку промену 
података из тачке I диспозитива овог решења, пријави Министарству здравља, у року од 
15 дана од дана када је настала промена. 

Образложење 

Дана 25.12.2017. године, правно лице SB TRADE DOO Београд из Београда, ул. Битољска 
20, поднело је Министарству здравља Републике Србије, захтеве за упис у Регистар правних лица 
која обављају промет на велико, односно увоз и извоз психоактивних контролисаних супстанци 

Уз захтев су приложени следећи докази: 

- Извод о регистрацији привредног субјекта (Агенција за привредне регистре Србије, 

Матични/Регистрациони број: 06703151 ); 
- Дозвола за промет лекова на велико, Министарство здравља Број: 515-04-02435/2014-11 

од 11.06.2014. године и Број:515-04-03005/2017-11 од 09.05.2017. године; Потврда о упису у 
Регистар произвођача активних супстанци, Број:515-04-6051/2012-08 од 21.12.2012. године); 

- Решење о именовању одговорног лица за промет психоактивних контролисаних 

супстанци- Силвио Булић, дипл. фармацеут (Број: 139/17 од 25.12.2017., SB TRADE DOO Београд); ~ 

- Уговор о раду на неодређено време са пуним радним временом за Силвио Булић, дипл. 

фармацеут (Број:175/16 од 30.06.2016., SB TRADE DOO Београд); 
- Решење о именовању заменика одговорног лица за промет психоактивних контролисаних 

супстанци-Смиља Пауновић, дипл. фармацеут (Број: 139/17 од 25.12.2017., SB TRADE DOO 

Београд) ; 

- Уговор о раду на неодређено време са пуним радним временом за Смиља Пауновић, 

дипл. фармацеут (Број:31/14 од 19.12.2014. год. , SB TRADE DOO Београд); 
- Изјава директора да су приложени докази верни оригиналу (Број:/ од 25.12.2017. год., SB 

TRADE D00 Београд). 

Поступајући по поднетом захтеву, увидом у приложене доказе и провером података 

на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), ,о_µлучено је као у тачки I и 11 
диспозитива овог решења. 
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Ово решење је коначно у управном поступку. 

Против овог решења може се покренути управни спор код надлежног суда за 

решавање управних спорова у року од 30 дана од дана пријема решења. 
Подносилац захтева је уплатио републичку административну таксу у складу са 

Законом о републичким административним таксама (,,Сл.гл.РС", бр.43/03 ... 61/17) на 
жиро рачун број: 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, у износу од 1.530,00 
динара (Тар.број 19). 

МИНИСТАР 

оставити: 
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