Информатор о раду Управе за ветерину
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –Aприл 2018. год.



Достављање гаранција за стављање на листу извозних објеката за извоз у земље ван ЕУ
и САД, Евроазијске економске уније (Руска Федерација, Белорусија и Казахстан),
Молдавије, Украјине, Кине и на листе других земаља у складу са њиховим стандардима;

За извоз на територију Евроазијске економске уније је одобрено 53 објекта из Републике
Србије. За извоз производа животињског порекла који подлежу ветеринарском надзору у
Руску Федерацију усаглашено је 15 ветеринарских сертификата, док је за увоз из Руске
Федерације у Републику Србију усаглашено 6 ветеринарских сертификата и 1 је у
процедури усаглашавања.
Управа за ветерину се укључила и програм федералног државног информационог система
„Меркуриј“ најаве пошиљака робе које се извозе на територију Руске Федерације,
прослеђен је списак ветеринарских инспектора који имају право да издају ветеринарске
сертификате из објеката одобрених за извоз у Руску Федерацију. Свим надлежним
инспекторима су додељене лозинке за приступ и најава пошилјки се врши искључиво
преко система «Меркуриј» од 15 фебруара 2018 године.
У септембру 2017 запослени у Управи за ветерину су посетили Руску Федерацију и том
приликом су обишли лабораторије надлежне за безбедност хране ВГНКИ у Москви и за
заразне болести животиња ВНИИЗЖ у Владимиру, упознали се са принципима
регионализације територије Руске Федерације.
Такође су посетили граничне прелазе РФ, како би се на лицу места виделе процедуре,
начин прегледа пошиљки, узорковање, испитивање у надлежним лабораторијама као и
вођење евиденције при увозу и извозу роба. Током посете тим српских стручњака се
упознало са применом ветеринарско-санитарним правила и норми Руске Федерације које
су од битног значаја за сардњу наше две земље у области надзора безбедности хране.
Увидом у документацију и након извршене инспекције објеката који се налазе у Регистру
објекта трећих земаља са правом извоза на територију Евро-азијске економске уније
утврђено је да тринаест српских објеката не испуњавају услове потребне за извоз или су
престали да обављају наведене делатности за које су одобрени, те су исти искључени из
поменутог Регистра.
У вези са утврђивањем ветеринарско-санитарних услова за увоз пошиљака животиња,
производа животињског и мешовитог порекла, хране животињског порекла и хране за
животиње, споредних производа животињског порекла и анализа ризика, сертификата за
увоз и извоз пошиљака, укупно је примљено 6028 предмета, од којих је урађено 5638
предмета, а у току је 390 предмета.
Издато је 64 негативних решења.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОДСЕКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВЕТЕРИНАРСКИХ СУБЈЕКАТА И ВЕТЕРИНАРСКЕ
УСЛУГЕ
ЗА 2017.ГОДИНУ
У периоду 01.01.2017.године -31.12.2017.године извршене су следеће активности:
Донети и припремљени прописи:
 Усвојен Правилника о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање
и промет животиња
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Усвојен Закључак Владе Републике Србије о усвајању Програма распореда и
коришћења средстава субвенција у области ветерине за 2017 годину
Припремљен предлог Правилника о регистрацији, односно одобравању објеката за
узгој, држање и промет животиња
Планирање буџета Управе за ветерину 2018 са пројекцијом за 2019 и 2020 годину
Припремљена радна верзија Програма распореда и коришћења средстава
субвенција у области ветерине за 2018. годину

Међународнасарадња :
 Припрeмљени Упитници ради омогућавања извоза у државе Евроазијског
економског савеза из делокруга одсека.
 Попуњен упитник за извоз меса у Турску у делу надлежности одсека
 Учешће на Твининг пројекту „Подршка контроли зооноза и болести које се преносе
храном, у Републици Србији
 Припрeмeн упитник зa састанак Пoдoдбoра зa пoљoприврeду и рибарство– Београд,
март 2017. године
 Припреме упитника о процени ризика месних производа намењених извозу у Кину
 Учешће на Твининг пројекту „Подршка контроли зооноза и болести које се преносе
храном, у Републици Србији
 Учешће на Твининг пројекту „Подршка контроли зооноза и болести које се преносе
храном, у Републици Србији укључујући и студијску посету Француској и присуство
конференцијама за антимикробну резистенцију
 Учешће на PLAC пројекту за припрему нацрта стратегије и акционог плана за
отварање преговора за ПГ 12
Остале активности:
Активности у овом периоду обухватају:
 Урађен извештај о раду Управе за ветерину за Владу РС у 2016.години
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Израду 494 решења о надокнади штете власницима убијених животиња
Утврђивање услова и израда решењао испуњености ветеринарско –санитарних
услова (ветеринарских амбуланти, ветеринарских станица, ветеринарских служби
које оснивају правна лица за потребе сопствене сточарске производње,
ветеринарских клиника, ветеринарских лабораторија), као и упис у регистар
правних лица и предузетника који обављају ветеринарску делатност: 257 решења
Издавање решења о међулабораторијском тестирању компетентности лабораторија:
124
Издавање Решења и измене Решења за овлашћене ветеринаре: 166
Утврђивање услова и израда решења о испуњености услова објеката за промет на
велико и мало ветеринарских лекова, објекатаза производњу лекова и објеката за
послове ДДД, као и упис у регистар правних лица и предузетника који обављају
ветеринарску делатност: 310 решења
Обраду 1228 рачуна и извештаја,
Анализу 563 достављених извештаја,
Израду решења о одобрењу исплате средстава институтима и станицама за послове
по Програму мера: 72
Унос података ветеринарских станица, амбуланти, апотека, велетрговина, фабрика
лекова, ДДД служби, података о ветеринарима и свих осталих података о
ветеринарским објектима и
ветеринарима који у њима раде (у Vet Up): 1281
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•

Израду Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене заштите
животиња са ветеринарским институтима за 2017.годину: 12
Израду анекса Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене
заштите животиња са ветеринарским институтима за 2017.годину: 12
Израду Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене заштите
животиња са ветеринарским станицама за 2017-2019.годину: 216
Израду одлука, измена и резултата по конкурсу за Програм мера здравствене
заштите животиња 2017-2019.годину: 330
Учешће у раду комисије по конкурсу за послове ПМ 2017-2019-год
Припремљено 12 Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене
заштите животиња са ветеринарским институтима за 2017.годину
Припремљено 12 анекса Уговора о поверавању послова по Програму мера
здравствене заштите животиња са ветеринарским институтима за 2017.годину
Припремљено 112 Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене
заштите животиња са ветеринарским станицамаза 2017-2019.годину
Припремљено 37 Анекса Уговора који се закључују са ветеринарским станицама за
обављање послова по Програму мера здравствене заштите животиња
Припремљено112 одлука, измена и резултата по конкурсу за Програм мера
здравствене заштите животиња 2017-2019.годину.
Припремљено 6 Уговора са ветеринарским службама за обављање послова по
Програму мера на фармама у сопственом власништву
Учешће у раду комисије по конкурсу за послове ПМ 2017-2019-год.
Учешће на радионици: Подршка изради преговарачке позиције за ПГ 12-безбедност
хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Учешће на Националном конвенту о Европској унији за Поглавље 12 - Безбедност
хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Припремљено 45 одлука, измена и резултата по конкурсу за Програм мера
здравствене заштите животиња 2017-2019.годину.
Учешће у раду комисије по конкурсу за послове ПМ 2017-2019-год.
предавање саветодавној служби у вези ИПАРД-а
Учешће на Националној конференцији “Примена нових информационих
технологија на систем контроле безбедности хране у Србији” ИТЦМ пројекта
Обука за рад у ИТЦМ систему кроз комплетну обуку специјализованих тренера
ИТЦМ пројектног тимана модулу Одсек за регистрацију ветеринарских
организација и ветеринарске услуге ВДРЕГ М-9.
Припремљена треће ревизије НПАА за подгрупу здравља и добробити животиња
Припрему процедура за ИТ Пројекат у вези регистрације ветеринарских
организација.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И
КОНТРОЛЕ У 2017. ГОДИНИ
1. Квартал 2017.
Ветеринарска инспекција
Републике Србије је у периоду од 01.01.201731.03.2017.године укупно обрадила 31.788 предмета, сачинила 23.191 записника, а кроз
7.617 решења наложила мере за отклањање недостатака.
Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 1.169; Основном јавном
тужилаштву 20 пријавa; кривичних пријава 4. Број објеката обухваћених редовним
контролама ветеринарске инспекције је 4.116.
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У напред наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска
инспекција спроводила је и ванредне (акцијске) контроле и контроле по налогу. Оваквих
контрола укупно је извршено 1.438 при чему је наложено 193 корективних мера, издато
217 решења и за утврђене неправилности поднето 112 пријава надлежним
судовима.Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 28.838 кг
и 3.847 кг меда.
У оквиру 4 Групе ветеринарске инспекције у седишту, укупно је обрађено предмета
116,
сачињено 104
записника, а кроз 25 решења наложене мере за отклањање недостатака.
Основном јавном тужилаштву поднето је 9 пријава.
Активности: Ванредне службене контроле објеката регистрованих за извоз у
ЦС,регистрованих за производњу хране животињског порекла и хране за животиње
извршених по посебном налогу директора.Учешће у радним групама за израду правилника
о мониторингу хране и мониторингу хране за животиње. Рад на састављању чек листа по
Закону о инспекцијском надзору.

2. Квартал 2017.
Ветеринарска инспекција Републике Србије је у периоду од 01.04.2017-30.06.2017.године
укупно обрадила 25.322 предмета, сачинила 19.112 записника, а кроз 6.746 решења
наложила мере за отклањање недостатака.
Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 612; Основном јавном
тужилаштву
16 пријавa. Број објеката обухваћених редовним контролама ветеринарске инспекције је
4.340.
У напред наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска
инспекција
спроводила је и ванредне (акцијске) контроле и контроле по налогу. Оваквих контрола
укупно је извршено 1.977 при чему је наложено 293 корективних мера, издато 270 решења
и за утврђене неправилности поднето 76 пријава надлежним судовима. Нешкодљиво је
поништено као небезбедна храна животињског порекла 4.334,90 кг и 6,5 кг меда.
У оквиру 4 Групе ветеринарске инспекције у седишту, укупно је обрађено предмета 188,
сачињено 107 записника, а кроз 84 решења наложене мере за отклањање недостатака.
Основном јавном тужилаштву поднето је 1 пријава.

Активности:
 Ванредне службене контроле објеката регистрованих за извоз у ЦС, регистрованих
за производњу хране животињског порекла и хране за животиње извршених по
посебном налогу директора. Учешће у радним групама за израду правилника о
мониторингу хране и мониторингу хране за животиње.
 Рад на састављању чек листа по Закону о инспекцијском надзору.
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Учешће у радним групама за сузбијање Болести плаво језика, Нодуларног
дерматитиса, Авијарне инфлуенце. Учешће у раду комисије за доделу терена за
спровођење послова по Програму мера 2017-2020. године. Припрема објеката и
субјеката у пословању из надлежности ветеринарске инспекције ради вршења
контроле Аудит тима ЕК.Учешће на састављању упитника за Руску Федерацију и
Републику Кину, на њихов захтев. Састанци са представницима субјеката из
надлежности, другим органима и организацијама, припрема и давање изјава
средствима јавног информисања.

3. Квартал 2017.
Ветеринарска инспекција Републике Србије је у периоду од 01.07.2017.- 30.09.2017. године
укупно обрадила 28.077 предмета, сачинила 20.657 записника и кроз 7.245 решења
наложила мере за отклањање недостатака.
Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 623; Основном јавном
тужилаштву 10 пријавa; кривичних пријава 5. Број објеката обухваћених редовним
контролама ветеринарске инспекције је 5.327.
У напред наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска
инспекција спроводила је и ванредне (акцијске) контроле и контроле по налогу.
Оваквих контрола укупно је извршено 1.584 при чему је наложено 365 корективних мера,
издато 201 решење и за утврђене неправилности поднето 59 пријава надлежним судовима.
Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 6.447,27 кг и 14,7
кг меда.
У оквиру 4. Групе ветеринарске инспекције у седишту, укупно је обрађено152 предмета по
представкама грађана и правних лица, на захтев заштитника грађана и за потребе давања
информација од јавног значаја, у оквиру којих је спроведено 103 службених контрола и
кроз 62 решења наложене мере за отклање недостатака и уочених неправилности.
Активности:










Ванредне службене контроле објеката регистрованих за одгој и држање кока
носиља и производњу конзумних јаја циљано на налаз фипронила.
Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промету
са храном животињског порекла (штандови – угоститељски објекти за продају меса
и производа од меса на манифестацији ,, Лесковачка роштиљијада 2017”),
Ванредне службене контроле са циљем провере присуства резидуа афлатоксина М1
у сировом млеку и афлатоксина Б1 у храни за животиње.
Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промет
са храном животињског порекла (малопродајни објекти и специјализоване радње за
продају месса и производа од меса на пијацама у Београду, Новом Саду, Нишу и
Суботици).
Едукације субјеката у производњи млека и хране за животиње у вези присуства
резидуа афлатоксина М1 у сировом млеку и афлатоксина Б1 у храни за животиње
кроз одржавање интерактивних и едукативних предавања у управним окрузима на
територији АП Војводине.
Учешће у националним кризним центрима за спречавање појаве и сузбијање
болести плавог језика, нодуларног дерматитиса, авијарне инфлуенце, афричке куге
свиња.
Учешће у радним групама за измену : Правилника за сузбијање салмонелозе и
Закона о ветеринарству
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Учешће у радној групи за израду Програма за сузбијање и ерадикацију артритиса и
енцефалитиса коза
Учешће у раду комисије за доделу терена за спровођење послова по Програму мера
2017-2020. године.
Састанци са представницима субјеката из надлежности, другим органима и
организацијама,припрема и давање изјава средствима јавног информисања и рад са
странкама.

4. Квартал 2017.
Ветеринарска инспекција Републике Србије је у периоду од 01.10.2017.- 31.12.2017.године
укупно обрадила 28.736 предмета, сачинила 23.346 записника и кроз 8.932 решења
наложила мере за отклањање недостатака.
Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 1.263; Основном јавном
тужилаштву 30 пријавa; кривичних пријава 4. Број објеката обухваћених редовним
контролама ветеринарске инспекције је 4.993.
У претходно наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска
инспекција спроводила је и ванредне (акцијске) контроле и контроле по налогу.
Оваквих контрола укупно је извршено 1.520 при чему је наложено 308 корективних мера,
издато 240 решење и за утврђене неправилности поднете 72 пријаве надлежним судовима.
Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 5.563,41 кг и 35,4
кг меда.
У оквиру 4 Групе ветеринарске инспекције у седишту укупно је обрађено 64
административних предмета по представкама грађана и правних лица, на захтев
заштитника грађана и за потребе давања информација од јавног значаја; спроведенa 91
службенa контрола према надлежностима група и кроз 36 решења наложене мере за
отклањање недостатака и уочених неправилности као и 7 решења о забрани промета
лекова.
Напомена:
У извештају нису приказани сви подаци који се односе на децембар 2017.године, из
разлога што се извештаји са терена достављају од 05.у месецу за претходни месец.
Активности:









Обрада података за потребе Радне групе образоване за одређивање препознатљивог
сатуса у погледу БСЕ ризика у складу са ОИЕ - Поглавље 11.4. Здравственог
кодекса за копнене животиње.
Присуство Националној конференцији “Примена нових информационих
технологија на систем контроле безбедности хране у Србији” ITCM пројекта.
Обука ветеринарских инспектора на централном новоу за рад у оквиру
информационих система ITCM пројекта.
Комисијски попис опреме из донације делегације ЕУ – Лот 3 и Лот 4.
У сарадњи са ветеринарским факултетом.из Београда организовање 6 радионица на
6 локација за едукацију ветеринарских инспектора из епизоотиологије и зараза
домаћих животиња (учешће сто инспектора).
Израда нових чек листа – Центри за ВО и дистрибутивни центри за ВО и
ветеринарске станице.
Чланови Националних кризних центара за спречавање појаве и сузбијање болести
плавог језика, нодуларног дерматитиса, авијарне инфлуенце, афричке куге свиња.
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Учешће у радним групама за измену : Правилника за сузбијање салмонелозе и
Закона о ветеринарству
Учешће у радној групи за израду Програма за сузбијање и ерадикацију артритис и
енцефалитиса коза.
Ванредна акцијска контрола промета меда на територији РС.
Годишњи састанак са шефовима одсека ветеринарске инспекције из 25 округа у
Управи за ветерину.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ.

Ветеринарска инспекција
Републике Србије је у периоду од 01.01.2017.31.12.2017.године укупно обрадила 105.508 предмета, сачинила 84.127 записника и кроз
32.320 решења наложила мере за отклањање недостатака.
Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 3.591; Основном јавном
тужилаштву 78 пријавa; кривичних пријава 12. Број објеката обухваћених редовним
контролама ветеринарске инспекције је 19.879.
У напред наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска
инспекција спроводила је и ванредне (акцијске) контроле и контроле по налогу. Оваквих
контрола укупно је извршено 6.519 при чему је наложено 1.159 корективних мера, издато
928 решење и за утврђене неправилности поднете 319 пријаве надлежним
судовима.Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 45.183 кг
и 400,6 кг меда.

У оквиру 4 Групе ветеринарске инспекције у седишту укупно је обрађено 520
административних предмета по представкама грађана и правних лица, на захтев
заштитника грађана и за потребе давања информација од јавног значаја; спроведенa 405
службених контрола према надлежностима група и кроз 207 решења наложене мере за
отклањање недостатака и уочених неправилности као и 7 решења о забрани промета.
Основном јавном тужилаштву поднето је 10 пријава.
Активности:
 Учешће у радним групама за израду правилника о мониторингу хране и
мониторингу хране за животиње.
 Рад на састављању чек листа по Закону о инспекцијском надзору.
 Припрема објеката и субјеката у пословању из надлежности ветеринарске
инспекције ради вршења контроле Аудит тима ЕК.
 Учешће на састављању упитника за Руску Федерацију и Републику Кину, на њихов
захтев.
 Ванредне службене контроле објеката регистрованих за одгој и држање кока
носиља и производњу конзумних јаја циљано на налаз фипронила.
 Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промету
са храном животињског порекла (штандови – угоститељски објекти за продају меса
и производа од меса на манифестацији ,, Лесковачка роштиљијада 2017”),
 Ванредне службене контроле са циљем провере присуства резидуа Афлатоксина М1
у сировом млеку и Афлатоксина Б1 у храни за животиње.

Информатор о раду Управе за ветерину
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Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промету
са храном животињског порекла (малопродајни објекти и специјализоване радње за
продају меса и производа од меса на пијацама у Београду,Новом Саду,Нишу и
Суботици).
Едукације субјеката у производњи млека и хране за животиње у вези присуства
резидуа афлатоксина М1 у сировом млеку и Афлатоксина Б1 у храни за животиње
кроз одржавање интерактивних и едукативних предавања у управним окрузима на
територији Покрајине Војводине.
Учешће у Националним кризним центрима за спречавање појаве и сузбијање
Болести плавог језика, Нодуларног дерматитиса,Авијарне инфлуенце, Афричке куге
свиња.
Учешће у радним групама за измену : Правилника за сузбијање салмонелозе и
Закона о ветеринарству.
Учешће у радној групи за израду Програма за сузбијање и ерадикацију Артритис и
енцефалитиса коза.
Учешће у раду комисије за доделу терена за спровођење послова по Програму мера
2017-2020. године.
Обрада података за потребе Радне групе образоване за одређивање препознатљивог
сатуса у погледу БСЕ ризика у складу са ОИЕ - Поглавље 11.4. Здравственог
кодекса за копнене животиње.
Присуство Националној конференцији “Примена нових информационих
технологија на систем контроле безбедности хране у Србији” ITCM пројекта.
Обука ветеринарских инспектора на централном новоу за рад у оквиру
информационих система ITCM пројекта.
У сарадњи са ветеринарским факултетом.из Београда организовање 6 радионица на
6 локација за едукацију ветеринарских инспектора из Епизоотиологије и зараза
домаћих животиња (учешће сто инспектора).
Израда нових чек листа – Центри за ВО и дистрибутивни центри за ВО и
ветеринарске станице.
Ванредна акцијска контрола промета меда на територији РС.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Гранична ветеринарска инспекција је у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године имала
следеће активности наведене у табели.
Гранична

Број прегледаних пошиљки

Укупно

