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Уводне напомене 
 

Овај документ представља општи оквир плана инспекцијског надзора Одељења 
ветеринарске инспекције - Управе за ветерину, Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине за 2018. годину. План садржи смернице за израду појединачних 
планова инспекцијског надзора које су обавезни да ураде шефови одсека ветеринарске 
инспекције, Руководиоци Група и ветеринарски инспектори у седишту Управе за 
ветерину и на регионалном нивоу, у окружним подручним јединицама у управним 
окрузима.  

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења ветеринарске инспекције у 
Управи за ветерину за 2018.годину донесен је у складу са чланом 10. Закона о 
инспекцијском надзору (Сл.гласник РС бр.36/2015) и чланом 63. Закона о државној 
управи (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14). Годишњи план 
инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одељења ветеринарске 
инспекције у 2018.години, непосредне примене закона и других прописа. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења ветеринарске 
инспекције је повећање ефективности и транспарентности, као и:  

• непосредна примена закона и других прописа,  
• спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом 

степену,  
• праћење стањa и предлагање мера за унапређење стања на терену 
• превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора;  
 
Циљеви 

Општи циљ овог годишњег плана је да омогући усмеравање ветеринарске 
инспекије на оне активности / субјекте надзора који носе значајан ризик и где постоји 
значајан јавни интерес у области заштите здравља људи и животиња и обезбеђења 
заштите интереса потрошача. Овај циљ постићи ће се остварењем ефикасне 
организације и спровођења ветеринарско-санитарне контроле која се спроводи кроз 
надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу над применом закона и других 
прописа који се односе на здравствену заштиту, добробит и репродукцију животиња, 
здравствену исправност и квалитета хране, производа и отпадака животињског порекла, 
хране за животиње, производње и промета лекова и медицинских средстава за употребу 
у ветеринарској медицини, у складу са овим и појединачним плановима инспекцијских 
надзора, као и посебним плановима контроле израђеним за специфична подручја и 
врсте контроле, као и координацијом активности инспекцијских надзора . Такође, циљ 
плана је боље управљање ресурсима ветеринарске инспекције, 
боља интеграција послова у области инспекцијског надзора и координационих 
активности,  и омогућавање праћења активности инспекцијског надзора.  
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Стратешки циљ Одељења ветеринарске инспекције је усмерен на 
успостављање и изградњу модерног система инспекције прилагођеног ЕУ стандардима 
и то кроз реформу, реорганизацију и модернизацију ветеринарске инспекције. 
 

Посебан циљ ефикасне организације и спровођења инспекцијских надзора 
додатно ће се остварити и едукацијом ветеринарских инспектора и израдом писаних 
процедура, упутстава и остале документације. 
 

Ефикасном организацијом и спровођењем службених контрола постићи ће се:  
 

• Имплементација прописа на националном, регионалном и локалном нивоу; 
• Унапређење објеката у којима се  обавља ветеринарска делатност (предузимање 

мера у циљу отклањања неусклађености односно недостатака); 
• Редовно спровођење инспекцијских надзора, на основу анализе ризика и са 

одговарајућом учесталости;  
• Непристрасност, квалитет и доследност инспекцијских надзора 
• Висока транспарентност инспекцијских надзора 

 
Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним 

циљевима који се планирају да остваре у 2018.години, а који су везани за активности 
Одељења ветеринарске инспекције по групама и одсецима ветеринарске инспекције, 
одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их треба реализовати.  
 

Инспекцијски надзори се спроводе употребом метода и техника како је 
прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, и 
то као следеће активности: 
 

• ИНСПЕКЦИЈА - погона, околине, просторија, опреме, сировина, полупроизвода, 
готових производа, средстава за ДДД, декларисања производа итд. 

• ПРОВЕРА – контролних система субјеката, хигијенских услова, документације.  
• РЕВИЗИЈА – провера функционалности система који је успостављен.  
• ОЦЕНА – процедура везаних за GMP (Добру Произвођачку Праксу), GDP 

(Добру Дистрибутивну Праксу), GHP (Добру Хигијенску Праксу) и примену 
система анализа опасности и критичних контроних тачака (HACCP) 
 
За инспекцијски надзор се издаје налог од стране Начелника Одељења 

ветеринарске инспекције и руководиоца организационих јединица (Руководиоци Група 
ветеринарске инспекције и шефови подсека ветеринарске инспекције), који садржи 
прецизан и јасан опис предмета инспекцијског надзора и планирано трајање 
инспекцијског надзора.  
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Инспектор у вршењу редовног инспекцијског надзора, поступајући у границама 
предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, и сходно 
овлашћењима, предузима оне провере и друге радње које су садржане у контролној 
листи, која је доступна на интернет страници:  
http://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/dokumenti/kontrolne-liste 
 

Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора 
Одељења ветеринарске инспекције обављају се свакодневно како у свом седишту тако 
и у Одељењима ветеринарске инспекције у Управним Окрузима Републике Србије. 
 
Организациона структура 
 
Расподела ресурса 
 
Табела 1. Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и 
службених контрола у 2018. 
 
 
Укупан број дана у години 365  
Викенди 105  
Годишњи одмори 25  
Празници 11  
УКУПНО РАДНИХ ДАНА 224  
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Организациона шема 
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Одељење ветеринарске инспекције обавља послове ветеринарско-санитарне 
контроле која се спроводи кроз надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу 
над применом закона и других прописа који се односе на:  

• здравствену заштиту, добробит и репродукцију животиња,  
• здравствену исправност и квалитета хране, производа и отпадака животињског 

порекла, хране за животиње, лекова и медицинских средстава за употребу у 
ветерини и воде за напајање животиња;  

• ветеринарско санитарну контролу и испуњеност услова у објектима за  узгој и 
држање животиња, за производњу и промет хране животињског порекла, хране 
за животиње, производа и отпадака животињског порекла, репродуктивног 
материјала, лекова и медицинских средства за употребу у ветерину, средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и других отрова за употребу у 
ветерини;  

• вршење надзора и инспекције над животињама, храном животињског порекла и 
храном за животиње, над спровођењем експеримената над животињама,  

• вршење надзора и инспекције над спровођењем прописаних и наређених мера за 
спречавање појављивања, откривање, спречавање ширења, сузбијање и  
искорењивање заразних болести животиња;  

• вршење надзора и инспекције над средствима за превоз и условима превоза, над 
објектима, опремом, условима и начином рада субјеката који обављају 
ветеринарску делатност и ветеринарских организација,  

• вршење надзора и инспекције над добијањем, производњом, складиштењем 
репродуктивног материјала, применом лекова и медицинских средстава за 
употребу у ветерини, као и другим објектима, средствима, предметима и 
опремом, који могу бити извор или преносиоц заразних болести животиња или 
на други начин угрожавати  њихово здравље и здравље људи; обавља и друге 
послове из ове области.  

 
У Одељењу ветеринарске инспекције образоване су следеће уже јединице и то: 
 
У седишту Управе: 

1. Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња; 
2. Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 

споредних производа животињског порекла који нису намењени за исхрану 
људи у производњи и промету; 

3. Група ветеринарске инспекције у извозним објектима; 
4. Група ветеринарске инспекције за контролу производње и промета лекова и 

медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и 
медициниране хране за животиње. 
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Ветеринарски инспектори су према према покривености територије распоређени са 
местима рада у 25 окружних подручних јединица у управним окрузима и Граду 
Београду. 
 
Изван седишта Управе: 
 
1. Одсек ветеринарске инспекције Суботица у окружној подручној јединици у 
Севернобачком управном округу са седиштем у Суботици 
 
2. Одсек ветеринарске инспекције Зрењанин у окружној подручној јединици у 
Средњобанатском управном округу са седиштем у Зрењанину 
 
3. Одсек ветеринарске инспекције Кикинда у окружној подручној јединици у 
Севернобанатском управном округу са седиштем у Кикинди 
 
4. Одсек ветеринарске инспекције Панчево у окружној подручној јединици у 
Јужнобанатском управном округу са седиштем у Панчеву 
 
5. Одсек ветеринарске инспекције Сомбор у окружној подручној јединици у 
Западнобачком управном округу са седиштем у Сомбору 
 
6. Одсек ветеринарске инспекције Нови Сад у окружној подручној јединици у 
Јужнобачком управном округу са седиштем у Новом Саду.  

У Одсеку ветеринарске инспекцијеНови Сад образују се следеће уже унутрашње 
јединице и то: 

1) Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту добробити 
животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за безбедност и квалитет хране и споредних 
производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и 
промету 
 
7. Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица у окружној подручној јединици 
у Сремском управном округу са седиштем у Сремској Митровици. 

У Одсеку ветеринарске инспекцијеСремска Митровица образују се уже 
унутрашње јединице и то: 

1) Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту добробити 
животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за безбедност и квалитет хране и споредних 
производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и 
промету 
 
8. Одсек ветеринарске инспекције Шабац у окружној подручној јединици у 
Мачванском управном округу са седиштем у Шапцу 
 
9. Одсек ветеринарске инспекције Ваљево у окружној подручној јединици у 
Колубарском управном округу са седиштем у Ваљеву 
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10. Одсек ветеринарске инспекције Смедерево у окружној подручној јединици у 
Подунавском управном округу са седиштем у Смедереву 
 
11. Одсек ветеринарске инспекцијеПожаревац у окружној подручној јединици у 
Браничевском управном округу са седиштем у Пожаревцу 
 
12. Одсек ветеринарске инспекцијеКрагујевац у окружној подручној јединици у 
Шумадијском управном округу са седиштем у Крагујевцу 
 
13. Одсек ветеринарске инспекцијеЈагодина у окружној подручној јединици у 
Поморавском управном округу са седиштем у Јагодини.  

У Одсеку ветеринарске инспекцијеЈагодина образују се уже унутрашње 
јединице и то: 

1) Група за ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за безбедност и квалитет хране и споредних 
производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и 
промету 
 
14. Одсек ветеринарске инспекцијеБор у окружној подручној јединици у Борском 
управном округу са седиштем у Бору 
 
15. Одсек ветеринарске инспекцијеЗајечар у окружној подручној јединици у 
Зајечарском управном округу са седиштем у Зајечару 
 
16. Одсек ветеринарске инспекцијеУжице у окружној подручној јединици у 
Златиборском управном округу са седиштем у Ужицу 

У Одсеку ветеринарске инспекцијеУжице образују се уже унутрашње јединице и 
то: 

1) Група за ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за безбедност и квалитет хране и споредних 
производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и 
промету 
 
17. Одсек ветеринарске инспекције Чачак у окружној подручној јединици у 
Моравичком управном округу са седиштем у Чачку 
 
18. Одсек ветеринарске инспекције Краљево у окружној подручној јединици у Рашком 
управном округу са седиштем у Краљеву 

У Одсеку ветеринарске инспекције Краљево образују се уже унутрашње 
јединице и то: 

1) Група за ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за безбедност и квалитет хране и споредних 
производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и 
промету 
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19. Одсек ветеринарске инспекције Крушевац у окружној подручној јединици у 
Расинском управном округу са седиштем у Крушевцу 
 
20. Одсек ветеринарске инспекције Ниш у окружној подручној јединици у Нишавском 
управном округу са седиштем у Нишу. 

У Одсеку ветеринарске инспекције Ниш образују се уже унутрашње јединице и 
то: 

1) Група за ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за безбедност и квалитет хране и споредних 
производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и 
промету 
 
21. Група ветеринарске инспекције Прокупље у окружној подручној јединици у 
Топличком управном округу са седиштем у Прокупљу 
 
22. Одсек ветеринарске инспекције Пирот у окружној подручној јединици у Пиротском 
управном округу са седиштем у Пироту 
 
23. Одсек ветеринарске инспекције Лесковац у окружној подручној јединици у 
Јабланичком управном округу са седиштем у Лесковцу 
  
24. Одсек ветеринарске инспекције Врање у окружној подручној јединици у Пчињском 
управном округу са седиштем у Врању 
 
25. Група ветеринарске инспекције Косовска Митровица у подручној јединици широј 
од подручја управног округа за Косовскомитровачки, Призренски и 
Косовскопоморавски управни округ са седиштем у Косовској Митровици 
 
26. Одсек ветеринарске инспекције Београд у подручној јединици за град Београд са 
седиштем у Београду. 

У Одсеку ветеринарске инспекције Београд образују се уже унутрашње јединице 
и то: 

1) Група за ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за безбедност и квалитет хране и споредних 
производа животињског порекла који нису намењени за исхрану људи у производњи и 
промету 
 
Анализа броја запослених по звању 
 

Р.бр. Звање Број  
1 Виши Саветник 1 
2 Самостални саветник 43 
3 Саветник 215 

 
УКУПНО 259 
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Кадровски капацитети према организационим јединицама/окрузима 
 
 

Р.бр. OКРУГ Предвиђено по 
Систематизацији 

Број  
запослених 

1 Град Београд 35 32 
2 Јужно-бачки 28 28 
3 Сремски 19 15 
4 Нишавски 14 13 
5 Поморавски 15 13 
6 СЕДИШТЕ УПРАВЕ Београд 17 13 
7 Рашки 14 12 
8 Златиборски 12 11 
9 Мачвански 10 10 
10 Јабланички 9 9 
11 Јужно-банатски 9 9 
12 Браничевски 8 8 
13 Колубарски 7 7 
14 Моравички 8 7 
15 Пчињски 8 7 
16 Подунавски 7 7 
17 Расински 8 7 
18 Средње-банатски 8 7 
19 Шумадијски 7 7 
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20 Северно-бачки 8 6 
21 Борски  6 5 
22 Пиротски 5 5 
23 Топлички 5 5 
24 Зајечарски 6 5 
25 Западно-бачки 7 5 
26 Северно-банатски 7 3 
27 Косовско-митровачки 3 3 

 
УКУПНО 290 259 

 
 
 
 
 

 
Табела 2. - Графички приказ броја запослених по окрузима – приказано од 
највећег према најмањем 
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Списак инспектора који према плану иду у пензију или напуштају Одељење 
ветеринарске инспекције у новембру 2017.године 
 

Р.бр. Округ/седиште Место 
рада 

Име и 
презиме Звање Назив радног места 

НАПОМЕНА 

1 Северно-
банатски Сента 

Драгана 
Милетић 
Пољак 

Саветник 
Ветеринарски инспектор 
за здравствену заштиту 
и заштиту добробити 
животиња 

Одлазак у пензију 
03.11.2017. 

2 Северно-
банатски Ада Немања 

Шакота Саветник 
Ветеринарски инспектор 
за здравствену заштиту 
и заштиту добробити 
животиња 

Ради до 
01.11.2017. 
(Одлазак у 
Канаду) 

3 Град Београд Београд Милан 
Костадиновић Саветник 

Ветеринарски инспектор 
за здравствену заштиту 
и заштиту добробити 
животиња 

Одлазак у пензију 
07.11.2017. 

 
 
 
Кадровски капацитети према радним местима 
 
 
Р.бр. Назив радног места Број 

извршилаца 
1 Начелник одељења 1 

  

Р.бр. Назив радног места Број 
извршилаца 

1 Шеф Одсека ветеринарске инспекције 25 
 

Р.бр. Назив радног места Број 
извршилаца 

1 Руководилац Групе ветеринарске инспекције за здравствену 
заштиту и заштиту добробити животиња 7 

2 Руководилац Групе ветеринарске инспекције у извозним објектима 1 

3 
Руководилац Групе  ветеринарске инспекције за безбедност и 
квалитет хране и споредних производа животињског порекла који 
нису намењени за исхрану људи у производњи и промету 

8 

4 
Руководилац Групе ветеринарске  инспекције за производњу и 
промете лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, 
хране за животиње и медициниране хране за животиње 

1 

5 Руководилац Групе ветеринарске инспекције Косовска Митровица 1 

 
УКУПНО РУКОВОДИЛАЦА ГРУПА 18 
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Р.бр. Назив радног места Број 
извршилаца 

1 Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 101 

2 
Ветеринарски инспектор за контролу производње и промета лекова 
и медицинских средстава за употребу у ветерини,  хране за 
животиње и медициране хране за животиње 

1 

3 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису намењени за 
исхрану људи у производњи и промету 

75 

4 Ветеринарски инспектор у извозним објектима 37 

 
УКУПНО ВЕТЕРИНАРСКИХ ИНСПЕКТОРА 215 

 
 

 
 
  Табела 3. – Структура ветеринарских инспектора исказана процентуално 
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Непопунњена радна места према Систематизацији по окрузима/месту 
рада/звању/називу радног места 
 

Р.бр. Округ/седиште Место рада Звање Назив радног места 

1 Управа за ветерину, 
Град Београд Београд Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 

добробити животиња 

2 Управа за ветерину, 
Град Београд Београд Саветник 

Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

3 Управа за ветерину, 
Град Београд Београд Саветник 

Ветеринарски инспектор за контролу производње и промета 
лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини,  
хране за животиње и медициране хране за животиње 

4 Управа за ветерину, 
Град Београд Београд Саветник 

Ветеринарски инспектор за контролу производње и промета 
лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини,  
хране за животиње и медициране хране за животиње 

5 Северно-бачки  Бачка 
Топола Саветник 

Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

6 Северно-бачки  Бачка 
Топола Саветник Ветеринарски инспектор у извозним објектима 

7 Средње-банатски Зрењанин Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

8 Северно-банатски Чока Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

9 Северно-банатски Нови 
Кнежевац Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 

добробити животиња 

10 Северно-банатски Кикинда Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

11 Северно-банатски Кикинда Саветник Ветеринарски инспектор у извозним објектима 

12 Западно-бачки Сомбор Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

13 Западно-бачки Сомбор Саветник Ветеринарски инспектор ветеринарске инспекције у 
извозним објектима 

14 Сремски Стара 
Пазова Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 

добробити животиња 

15 Сремски Сремска 
Митровица Саветник 

Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

16 Сремски Сремска 
Митровица Саветник 

Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

17 Сремски Инђија Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

18 Поморавски Рековац Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

19 Поморавски Јагодина Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 
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20 Борски Бор Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

21 Зајечарски Зајечар Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

22 Златиборски Пријепоље саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

23 Моравички Ивањица Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

24 Рашки Краљево саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

25 Рашки Рашка Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

26 Расински Крушевац Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

27 Нишавски Ражањ Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

28 Пчињски Врање Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 

29 Град Београд Београд Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

30 Град Београд Београд Саветник Ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња 

31 Град Београд Београд Саветник 
Ветеринарски инспектор за безбедност и квалитет хране и 
споредних производа животињског порекла који нису 
намењени за исхрану људи у производњи и промету 
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Остале активности у раду Одељења ветеринарске инспекције осим 
планираних инспекцијских надзора 
 
Осим планираних инспекцијских надзора  које се спроводе овим Планом, у оквиру рада 
Одељења ветеринарске инспекције спроводе се и остале активности за које је такође 
потребно планирати потребно време и то: 

• Поступање ветеринарске инспекције код појаве заразних, паразитских и узгојних 
болести животиња. То укључује и обавезну пријаву болести у складу са 
одредбама Правилник о листи нарочито опасних заразних болести животиња и 
листи заразних болести животиња које се обавезно пријављују, као и начину 
њихове пријаве и одјаве ("Службени гласник РС", број 91/05), у којем 
ветеринарски инспектор о појави сумње на заразну болест обавештава 
министарство у року од 24 часа телефоном - телефаксом и путем поште или 
електронским путем. 

• Поступање ветеринарске инспекције код спровођења Програма мера здравствене 
заштите животиња у 2018. години. 

• Поступање ветеринарске инспекције након добијања позитивних налаза узорака 
према Националном програму мониторинга резидуа у живим животињама и 
храни животињског порекла у складу са Инструкцијом о правилима службеног 
узорковања за мониторинг одређених супстанци и резидуа у живим животињама 
и производима животињског порекла бр. 323-07-01577/2010-05 од 06.04.2010. 

• Учествовање у Комисијским прегледима објеката ради утврђивања испуњености 
ветеринарско-санитарних услова, општих и посебних,  у изграђеним или 
реконструисаним објектима за производњу, промет и складиштење хране 
животињског порекла и хране за животиње, намењених промету на домаћем 
тржишту и за извоз и додела ветеринарског контролног броја, односно извозног 
контролног броја 

• Ревизија утврђених услова у постојећим објектима  
• Издавање потврда о здравственом стању пошиљке животиње у промету као и 

вођење евиденције о издатим потврдама; 
• Поступање ветеринарске инспекције по поднесцима на захтев државних органа, 

правних и физичких лица 
• Доношење решења и других аката 
• Репресивне мере: Подношење захтева за покретање прекршајног поступка − 

пријава за покретање поступка за привредни преступ и кривичних пријава (за 
одговорно и за правно лице) 

• Предлагање промена прописа и учествовање у изради прописа из делокруга 
ветеринарске инспекције 

• Припрема и израда недељних, месечних, кварталних и годишњих планова и 
извештаја о раду 
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• Израда стручних упутстава, процедура и инструкција  за рад ветеринарских 
инспектора  

• Одржавање стручно-консултативних састанака у организационим јединицама у 
седишту и ван седишта Управе за ветерину, преношење искустава и 
уједначавање праксе 

• Сарадња са другим министарствима и институцијама; 
• Обука инспектора, како у сарадњи са другим секторима и органима управе у 

оквиру министарства (Службе за управљање кадровима Владе), тако и са другим 
институцијама, преко TAIEX и BTSF програма  Европске комисије; 

• Учествовање инспектора у радним групама (за израду законских и подзаконских 
прописа, итд.) 

• Припрема и давање стручних савета и одговора поводом захтева странака – 
представки у непосредном контакту или путем телефона  

• Сачињавање  информативних материјала за потребе новинара и прилога за 
медије; 
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Стратегија рада Одељења ветеринарске инспекције 
 

Р.бр. 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦИЉЕВИ 

 

ЗАДАТАК/ 
АКТИВНОСТИ 

 

 
ИНДИКАТОРИ 

РЕЗУЛТАТА 
 

ОДГОВОРНА 
ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

РОК У КОЈЕМ СЕ 
ЦИЉ/АКТИВНОСТ 
МОРА ОБАВИТИ 

Шта желимо 
постићи 

Како ћемо постићи специфичне циљеве? 
Које специфичне задатке/активности 

морамо предузети 

Како меримо 
задатке/активности 

Ко је одговоран за 
спровођење 

активности и 
задатака 

Када задатак/ 
активност мора 
бити завршен 

1 

Стратешко и  годишње 
планирање и извештавање 
о раду Одељења 

Учествовање у изради годишњег Плана 
рада 

Израда годишњег плана 
и објављивање на званичној  
web презентацији Управе за 
ветерину 

Начелник Одељења 
ветеринарске 
инспекције 

31.12.2017. 

2 

Израда Вишегодишњег 
плана инспекцијског 
надзора Одељења 
ветеринарске 
инспекцијеУправе за 
ветерину за период од 
01.01.2018.- 21.12.2022. 

Израдом Вишегодишњег плана 
инспекцијског надзора ће се усвојити 
нови приступ планирања инспекцијских 
надзора  које се заснивају на анализи 
ризика, начелу предострожности,  
ефикасној организацији, унапређењу 
система и другим факторима важним за 
планирање инспекцијских надзора 

Израда Вишегодишњег плана 
инспекцијског надзора 
Одељења ветеринарске 
инспекцијеУправе за ветерину 
за период од 01.01.2018.- 
21.12.2022. и објављивање на 
званичној  web презентацији 
Управе за ветерину 

Начелник Одељења 
ветеринарске 
инспекције 

31.08.2018. 

3 

Успостављање система 
обуке и континуираног 
унапређења знања и вештина 
инспектора 

Припрема процедура и упустава за 
спровођење инспекцијских надзора за 
појединачне области инспекцијског надзора 

Урађене  процедуре и упустава за 
спровођење инспекцијских надзора 
за појединачне области 
инспекцијског надзора 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
30.06.2018. 

4 

Успостављање система 
обуке за млађи инспекцијски 
кадар и менторски рад 

Припрема и спровођење посебних програма 
обука за млађи инспекцијски кадар и 
менторског рада 

Обуке и други облици стручног 
усавршавања за млађи 
инспекцијски кадар се редовно 
спроводе 
Менторски рад се спроводи 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
 

Дугорочно 
(континуирано) 
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Млађи инспекцијски кадар обучен 

5 

Припрема и спровођење 
инспекцијског надзора-
планирање и усклађивање 
рада инспектора у 
складу са законским 
прописима 
 

 
Праћење промена законских прописа  

Поштовање законских 
рокова и њихова примена 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

Дугорочно 
(континуирано) 

Израда недељног, месечног, 
шестомесечног и годишњег извештаја 

Извештаји Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

Дугорочно 
(континуирано) 

Презентација резултата рада на званичној  
web презентацији Управе за ветерину 

Објављени резултати рада на 
званичној  web презентацији 
Управе за ветерину 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

Дугорочно 
(континуирано) 

6 

Спровођење Закона и 
подзаконских прописа у 
области ветеринарске 
медицине 

Инспекцијским надзором на терену, 
сарадња са другим надлежним 
инспекцијама и правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом итд. 

Бројем донетих решења, бројем 
сачињених записника, бројем 
донетих закључака о дозволи 
извршења, бројем покренутих 
кривичних пријава, пријава за 
привредни преступ и 
прекршајних пријава 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

Континуирано и по 
потреби, временски 
рок назначен у 
решењу 
 

7 

Категоризација ризика у 
објектима у пословању са 
храном животињског 
порекла и храном за 
животиње 

Развој и усвајање модела категоризације 
објеката према ризику 
 

Утврђеним категоријама ризика 
у одобреним објектима у 
пословању са храном и 
објектима у пословању  са 
храном за животиње 

1.Руководиоци Група и 
ветеринарски 
инспектори 
ветеринарске 
инспекције за 
безбедност и квалитет 
хране и споредних 
производа 
животињског порекла 
који нису намењени за 
исхрану људи у 
производњи и промету 
2.Руководиоци Група и 
ветеринарски 
инспектори 

31.03.2018.године 
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ветеринарске 
инспекције у извозним 
објектима 

8 

Категоризација ризика у 
објектима за производњу 
и промет лекова и 
медицинских средстава за 
употребу у ветеринарској 
медицини 

 
 
Развој и усвајање модела категоризације 
објеката према ризику 
 

 
Утврђеним категоријама ризика 
у одобреним објектима за 
производњу и промет лекова и 
медицинских средстава за 
употребу у ветеринарској 
медицини 

Групе ветеринарске  
инспекције за 
производњу и промет 
лекова и медицинских 
средстава за употребу у 
ветерини, хране за 
животиње и 
медициниране хране за 
животиње 

31.12.2018.године 

9 

Категоризација ризика у 
ветеринарским 
организацијама 

 
Развојем и усвајање модела 
категоризације објеката према ризику 
 

Утврђеним категоријама ризика 
у одобреним ветеринарским 
организацијама 

Руководиоци Група и 
ветеринарски 
инспектори за 
здравствену заштиту и 
заштиту добробити 
животиња 

31.12.2018.године 

10 

Обрада и анализа података 
о обављеном 
инспекцијском надзору 

Обрада и анализа броја записника, 
решења, закључака, кривичних пријава, 
пријава за привредни преступ и 
прекршајних пријава 

Дневна, недељна, месечна, 
тромесечна, шестомесечна и 
годишња анализа података на 
нивоу одељења 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
Дугорочно 

(континуирано) 

11 

Обука, оспособљавање, 
семинари, едукације у 
вршењу инспекцијског 
надзора и примена Закона 

Припрема, планирање, 
упућивање, оспособљавање 
инспектора из области надлежне 
инспекције 

Праћење иновација норми и 
стандарда у области 
инспекцијског надзора 
 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

Дугорочно 
(континуирано) 

12 

Припрема и извршавање 
осталих редовних послова 
у оквиру инспекцијског 
Надзора 

Координација рада у оквиру Одељења 
ветеринарске инспекције, отварање 
предмета, друге техничке припреме 

Број новоотворених предмета, 
остварен број састанака у 
оквиру Управе 
 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

Дугорочно 
(континуирано) 

13 

 
Превентивно деловање 
инспекције 
 

1.Правовремено информисање јавности: 
 Објављивањем важећих прописа и 

планова инспекцијског надзора 
 Објављивањем контролних листа 

на званичној  web презентацији Управе 

Број: обавештења, пружених 
стручних савета, превентивних 
инспекцијских надзора 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
 

Дугорочно 
(континуирано) 
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за ветерину 
2.Пружањем стручне и саветодавне 
подршке надзираном субјекту или у вези 
са надзираним субјектом 
3.Предузимањем превентивних 
инспекцијских надзора којима се утиче 
на смањење ризика, подстицањe и 
подржавањe законитости и безбедности 
пословања и поступања и спречавању 
настанка штетних последица, нарочито 
када се утврди да постоје рани знаци 
вероватноће њиховог настанка 
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Облици инспекцијског надзора 
 
Одељење ветеринарске инспекције спроводи два облика инспекцијског 

надзора: 
• Канцеларијски – увидом у списе, поднеске – доказе странака, увидом у 

Централну базу података и Информациони систем Министарства 
пољопривреде, итд... 

• Теренски – непосредним инспекцијским надзором код контролисаних 
субјеката 

 
Учесталост спровођења планираних инспекцијских надзора 
 

Инспекцијски надзори требају да се спроводе редовно са одговарајућом 
учесталошћу, како је одређено овим планом који је направљен на основу спроведене 
процене ризика, узимајући о обзир следеће: 

а) утврђене ризике повезане са животињама, храном или храном за животиње, 
пословањем са храном или храном за животиње, употребом хране или хране за 
животиње, споредним производима животињског порекла, лекова и медицинских 
средстава или било којим процесом, материјалом, активности или поступком који могу 
утицати на безбедност хране или хране за животиње, на здравље или добробит 
животиња; 

(б) документацију о ранијем поступању субјеката ; 
(ц) систем провера / самоконтрола које су већ спроведене;  
(д) информације које би могле указивати на неусаглашеност. 

 
У складу са наведеним, узимајући у обзир утврђене критеријуме ризика, овим 

Планом одређена је минимална учесталост спровођења инспекцијских надзора, и не 
укључује појачану учесталост инспекцијских надзора која произилази из резултата 
спроведених контрола у случају утврђених неусаглашених када је индиковано 
спровођење корективних мера.  

У објектима у којима није урађена категоризација ризика, овим планом је 
дефинисан рок до када иста треба да се уради. 
 
Израда појединачних планова инспекцијских надзора 
 

На основу Годишњег плана инспекцијског надзора Одељења ветеринарске 
инспекције, за сваки појединачни округ и групу у седишту Управе за ветерину, израђује 
се Појединачни оперативни недељни, месечни, квартални, полугодишњи и годишњи 
планови инспекцијског надзора. Планови се сачињавају на основу процене приоритета 
и значаја одређених активности, као и расположивих ресурса. 
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Појединачни план инспекцијског надзора обухвата: 

• сврху и обим инспекцијског надзора;  
• циљеве инспекцијских надзора;  
• методе инспекцијског надзора;  
• субјекте / објекте који су укључени у план инспекцијског надзора;  
• распоред људских ресурса укључених у инспекцијски надзор 
• појединачни план инспекцијског надзора за сваког ветеринарског инспектора 

округа ветеринарске инспекције који спроводи инспекцијски надзор, са тачно 
утврђеним и специфицираним пословима које треба извршити. 

 
План инспекцијског надзора у објектима у пословању храном 
 

У овом делу плана приказана је учесталост инспекциjског надзора за поједине 
врсте и категорије објеката пословању са храном у односу на делатности којима се баве 
и процењену категорију ризика. Наведена учесталост је минимална и не укључује 
појачану учесталост инспекциских надзора која произлази из резултата спроведених 
контрола у случају утврђених неусаглашености када је индиковано спровођење 
корективних мера.  

Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009) у члану 6. дефинише 
начело анализе ризика и наводи да се ради постизања високог нивоа заштите здравља и 
живота људи, мере које се примењују, у складу са овим законом, морају да се заснивају 
на анализи ризика, осим када то није примерено околностима или природи мере. Такође 
је дефинисано да се управљање ризиком заснива на резултатима процене ризика, 
начелу предострожности и другим факторима важним за случај који се разматра.  

Анализа ризика јесте процес који се састоји од три међусобно повезане 
компоненте:  

1. Процена ризика 
2. Управљање ризиком и  
3. Обавештавање о ризику. 
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Категоризација ризика и учесталост редовних инспекцијских надзора 
у објектима у пословању храном 
 

Учесталост редовних инспекцијских надзора спроводи се на бази анализе 
ризика која се спроводи за сваки објекат који послује са храном животињског порекла и 
то на основу параметара наведених у Табели 2.: 
 
Табела 4. Параметри за категоризацију ризика одобрених објеката у пословању 
храном 
 

Критеријум Оцена 

1 

Број радника 
у објекту 

Породични 
(до 5 радника 
који су чланови 
породице)* 

Мали 
(мање од 10 
радника) 

Средњи  
(од 10 до 50 
радника) 

Велики 
(Преко 50 
радника) 

0 15 30 50 

2 

Димензија 
тржишта 

Локално 
(на подручју 
општине) 

Регионално (на 
подручју 
округа) 

Национално (на 
територији 
Србије) 

ЕУ/Треће 
земље 

0 15 30 50 

3 

Категорија 
хране 

Производи који 
се могу чувати 
на собној 
температури 

Производи који 
се морају 
замрзнути 

Производи који се 
морају чувати на 
контролисаној 
температури 

Производи који 
се морају 
чувати на 
прописаној 
температури 

0 15 30 50 

4 

Делатност 
објекта 

Складиштење Складиштење 
и препакивање 

Прерада. 
складиштење, 
препакивање 

Клање 
животиња, 
прерада 
складиштење, 
препакивање  

0 15 30 50 
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5 

Систем 
самоконтроле 
(HACCP) 

Прихватљив Са мањим 
недостацима 

Са већим 
недостацима 

Није 
имплементиран 

систем 
0 15 30 50 

6 

Трајање 
обављања 
делатности 

Непрекидно     
(24 сата 
дневно) 

Свакодневно     
(8 сати дневно) 

Повремено (током 
недеље, не сваки 
дан и мање од 8 

сати дневно) 

Сезонски 

0 15 30 50 
 

Поновна процена ризика у објекту у пословању са храном, код којих је 
утврђена категорија ризика, ако субјект у пословању докаже да је дошло до битних 
помака у контроли и смањену ризика у објекту у којем послује или на основу утврђених 
нових чињеница у поступку редовног инспекцијског надзора или сазнања 
ветеринарских инспектора о догађањима у објекту везаним за безбедност  хране. 
 

Сваки критеријум се оцењује са сталним вредностима: 0, 15, 30, 50.  
 
* У оцену се узимају искључиво радници који раде непосредно у производњи, не и 
радници који раде на административним пословима 
 
(Број радника + тржиште производа)*0,3 = фактор 01  
(Категорија + делатност објекта) *0,4 = фактор 02  
(Систем самоконтроле + трајање обављања делатности) *0,3 = фактор 03  
 
Сума фактор 01 + фактор 02 + фактор 03 даје број бодова који се додељује објекту и 
сходно томе одређује се степен ризика објекта.  
Ризик расте како расте збир оцена.  
 

По спроведеном оцењивању, а на основу коначне оцене, сваки објекат се 
разврстава у једну од 3 утврђене категорије ризика:  
 
Утврђене категорије ризика  Kоначна оцена 
Низак ризик до 45 
Средњи ризик од 45 до 50 
Високи ризик више од 50 
 
 
НАПОМЕНА: За све одобрене субјекте у пословању са храном животињског порекла у 
којима није утврђена категорија ризика, она се мора урадити до 31.03.2018.године. 
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План редовних инспекцијских надзора по појединим врстама и 
категоријама објеката у пословању са храном планираних за 
2018.годину 
 

 ОБЈЕКТИ ЗА КЛАЊЕ 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост инспекцијских надзора 
Високи ризик Средњи ризик Низак ризик 

1. Општи и посебни услови 
хигијене хране  

Сваких 3 
месецa 

Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 

3. 
Контрола документације пре 
клања, и документације која 
прати готов производ 

4. Контрола добробити 
животиња 

5. Контрола објекта за 
сакупљање крви 

6. Контрола СПЖП 

7. 
Контрола транспорта 
расхлађеног меса (хладни 
ланац) 

8. Контрола обележања меса 

9. Узимање узорака матрикса 
хране ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за мониторинг 
резидуа (НПМР) 

 
 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУ И РАСЕЦАЊЕ МЕСА 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост инспекцијских надзора 
Високи ризик Средњи ризик Низак ризик 

1. Општи и посебни услови 
хигијене хране  

Сваких 3 
месецa 

Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 
3. Контрола СПЖП 

4. Контрола документације која 
прати пошиљке 

5. 
Контрола транспорта 
расхлађеног меса (хладни 
ланац) 

6. Узимање узорака матрикса 
хране ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за мониторинг 
резидуа (НПМР) 

Страна 28 oд 72 



  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Годишњи план инспекциjског надзора Одељења ветеринарске инспекције 
 Управе за ветерину за 2018.годину 

 

7. 
Узимање узорака хране ради 
провере безбедности и 
квалитета хране 

У складу са годишњим Програмом мониторинга  
безбедности хране животињског порекла 

 
 
 
 
 
 
 

 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУ РИБЕ 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост инспекцијских надзора 
Високи ризик Средњи ризик Низак ризик 

1. Општи и посебни услови хигијене 
хране  

Сваких 3 
месецa 

Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 
3. Контрола СПЖП 

4. Контрола документације која 
утврђује порекло сировине 

5. Контрола транспорта сировине и 
готовог производа (хладни ланац) 

6. Узимање узорака матрикса хране 
ради испитивања хистамина 

7. 

Узимање узорака матрикса хране 
ради испитивања укуоног основног 
етеричног нитрогена и 
трансметиламинског нитрогена 

8. Узимање узорака матрикса хране 
ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за 
мониторинг резидуа (НПМР) 

9. 
Узимање узорака хране ради 
провере безбедности и квалитета 
хране 

У складу са годишњим Програмом мониторинга  
безбедности хране животињског порекла 

 
 

 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУ ЈАЈА 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост инспекцијских надзора 
Високи ризик Средњи ризик Низак ризик 

1. Општи и посебни услови хигијене 
хране  

Сваких 3 
месецa 

Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 
3. Контрола СПЖП 

4. Контрола документације која 
утврђује порекло сировине 

5. Контрола транспорта сировине и 
готовог производа (хладни ланац) 

6. Узимање узорака матрикса хране 
ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за 
мониторинг резидуа (НПМР) 

7. 
Узимање узорака хране ради 
провере безбедности и квалитета 
хране 

У складу са годишњим Програмом мониторинга  
безбедности хране животињског порекла 
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 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУ МЛЕКА 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост инспекцијских надзора 
Високи ризик Средњи ризик Низак ризик 

1. Општи и посебни услови хигијене 
хране  

Сваких 3 
месецa 

Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 
3. Контрола СПЖП 
4. Контрола сировог млека 

5. 
Контрола документације пре 
пастеризације и након 
постеризације и стерилизације 

6. Контрола анализа готових 
производа 

7. Контрола транспорта сировине и 
готовог производа (хладни ланац) 

8. 
Узимање узорака матрикса хране 
ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за 
мониторинг резидуа (НПМР) 

9. Узимање узорака хране ради провере 
безбедности и квалитета хране 

У складу са годишњим Програмом мониторинга  
безбедности хране животињског порекла 

 
 САБИРАЛИШТА МЛЕКА 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост инспекцијских надзора 
Високи ризик Средњи ризик Низак ризик 

1. Општи и посебни услови хигијене 
хране  Сваких 3 

месецa 
Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 2. Контрола HACCP и DHP 

3. Контрола сировог млека и записи 
4. Контрола транспорта сировог млека 

5. 
Узимање узорака матрикса хране 
ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за 
мониторинг резидуа (НПМР) 

6. Узимање узорака хране ради провере 
безбедности и квалитета хране 

У складу са годишњим Програмом мониторинга  
безбедности хране животињског порекла 

 
 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУ МЕДА 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост инспекцијских надзора 
Високи ризик Средњи ризик Низак ризик 

1. Општи и посебни услови хигијене 
хране  Сваких 3 

месецa 
Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 2. Контрола HACCP и DHP 

3. Контрола документације пре 
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паковања и после паковања меда 

4. Контрола анализа сировина и 
готовог производа 

5. Контрола обележавања меда 
6. Контрола споредних производа 

7. 
Узимање узорака матрикса хране 
ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за 
мониторинг резидуа (НПМР) 

9. Узимање узорака хране ради провере 
безбедности и квалитета хране 

У складу са годишњим Програмом мониторинга  
безбедности хране животињског порекла 

 
 

 СКЛАДИШТА СА И БЕЗТЕМПЕРАТУРНОГ РЕЖИМА 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост инспекцијских надзора 
Високи ризик Средњи ризик Низак ризик 

1. Општи и посебни услови хигијене 
хране  Сваких 6 

месеци 
Једанпут 
годишње 

Сваких 18 
месеци 2. Контрола HACCP и DHP 

3. Узимање узорака матрикса хране 
ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за 
мониторинг резидуа (НПМР) 

4. 
Узимање узорака хране ради 
провере безбедности и квалитета 
хране 

У складу са годишњим Програмом мониторинга  
безбедности хране животињског порекла 

 
 
Приликом спровођења инспекцијских надзора у објектима у пословању храном 
потребно је обратити нарочиту пажњу: 
 

• Проверу да ли су субјекти у пословању храном регистровани у Регистар 
привредних субјеката и уписани у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

• Провере података о одговорним особама, грађевинским изменама објекта или 
изменама технолошког процеса, 

• Провера да ли објекат поседује техничко - технолошку документацију израђену 
од стране овлашћене организације, која технички одговара прегледаном објекту 
- распореду просторија и опреме, пројектованом капацитету објекта и обиму 
производних делатности које се обављају у објекту 

• Провера извршења стандардних оперативних процедура пре почетка рада 
објекта и током рада објекта, 

• Провера усклађености стандардних оперативних поступака с важећим 
прописима 

• Провера располагања опремом за обављање одобрене делатности 
• Провера спровођења прописаних испитивања за инсталирану опрему (атести), 

запослено особље (санитарне књижице)  
• Провера вођења документација и евиденције (посебно везане HACCP и DHP) 
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План редовних инспекцијских надзора у објектима у пословању са 
храном одобреним за извоз на тржиште ЕУ/ ЦЕФТА/ЕЕЦ  планираних 
за 2018.годину 
 
Објекти у пословању са храном одобрених за извоз на тржиште ЕУ/ЦЕФТА/ЕЕЦ се 
сматрају објектима високог ризика, па је према томе учесталост инспекцијских надзора 
за поједине врсте и категорије објеката, у складу са динамиком контроле за објекте 
високог ризика. 
 
План инспекцијског надзора у објектима у пословању са 
споредним производима животињског порекла 
 

У овом делу плана приказана је учесталост инспекциjског надзора за поједине 
врсте и категорије објеката пословању са споредним производима живтињског порекла  
у односу на делатности којима се баве. Наведена учесталост је минимална и не 
укључује појачану учесталост инспекцијских надзора која произлази из резултата 
спроведених контрола у случају утврђених неусаглашености када је индиковано 
спровођење корективних мера. 
 

 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУ МАТЕРИЈАЛА КАТЕГОГОРИЈЕ 1, 2 И 3 
Р.бр. Предмет контроле Учесталост 

инспекцијских надзора 

1. Oпште хигијенско стање објеката, опреме, прибора и 
особља 

1 месечно 

2. Контрола HACCP и DHP 

3. Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) које се 
воде у објекту  

4. Контрола метода прераде споредних производа 
животињског порекла и добијених производа 

5. Начин утовара, претовара и истовара 

6. Контрола трајне идентификација добијених производа 
насталих прерадом материјала (ГХТ) 

7. Контрола производа и услова чувања 
8. Узимање узорака ради провере ефикасности прераде У случају сумње 

 
 МЕЂУОБЈЕКАТ ЗА ПРЕРАДУ МАТЕРИЈАЛА КАТЕГОГОРИЈЕ 1, 2 И 3 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост 
инспекцијских надзора 

1. Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови 

4 пута годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 

3. Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) 
које се воде у објекту  

4. Начин утовара, претовара и истовара 
5. Контрола производа и услова чувања 
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 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУ ТОПЉЕНЕ МАСТИ 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост 
инспекцијских надзора 

1. Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови 

 4 пута годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 

3. Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) 
које се воде у објекту  

4. Начин утовара, претовара и истовара 
5. Контрола производа и услова чувања 
6. Узимање узорака ради провере ефикасности прераде У случају сумње 

 
 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОГАСА И КOMПОСТА 

Р.бр. Предмет контроле Учесталост 
инспекцијских надзора 

1. Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови 

1 годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 

3. Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) 
које се воде у објекту  

4. Начин утовара, претовара и истовара 
5. Контрола производа и услова чувања 
6. Узимање узорака ради провере ефикасности прераде  У случају сумње 

 
 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ И 

ТЕХНИЧКЕ ПРОИЗВОДЕ 
Р.бр. Предмет контроле Учесталост 

инспекцијских надзора 

1. Oпште хигијенско стање објеката, опреме, прибора и 
особља 

2 пута годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 

3. Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) 
које се воде у објекту  

4. Контрола метода прераде споредних производа 
животињског порекла и добијених производа 

5. Услови складиштења и превоза 
6. Начин утовара, претовара и истовара 
7. Контрола производа и услова чувања 
8. Узимање узорака ради провере ефикасности прераде У случају сумње 

 
 

 ОБЈЕКТИ ЗА СПАЉИВАЊЕ И КОСПАЉИВАЊЕ 
Р.бр. Предмет контроле Учесталост 

инспекцијских надзора 
1. Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови 

1 годишње 
2. Контрола HACCP и DHP 

3. Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) које се 
воде у објекту  

4. Начин утовара, претовара и истовара 
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5. Контрола производа и услова чувања 
6. Узимање узорака ради провере ефикасности процеса У случају сумње 

 
 
 
 
 
 
 
 
План инспекцијског надзора у ветеринарским 
организацијама  
 
Редован инспекцијски надзор ветеринарских амбуланти, 
ветеринарских станица и ветеринарских клиника 
 

Редован инспекцијски надзор ветеринарских амбуланти, ветеринарских 
станица и ветеринарских клиника обавља се најмање 1 x годишње везано за: 
 Проверу да ли су ветеринарске организације регистроване у Регистар 

привредних субјеката и уписане у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Спровођење Програма мера здравствене заштите животиња 
 Спровођење посебних програма здравствене заштите животиња 
 Проверу ветеринарско-санитарних услова 
 Рад овлашћене ветеринарске организације у поступку обележавања и животиња 

и вођења евиденције о обележеним животиња 
 Вођења прописаних евиденција и документација о издавању рецепата, чувања и 

употребе лекова за употребу у ветеринарској медицини у складу са 
Правилником о обрасцу и садржини рецепта за ветеринарске лекове, као и 
начину издавања и прописивања ветеринарских лекова ("Сл. гласник РС", бр. 
48/2017) 

 Проверу услова обављања ветеринарске делатности у погледу стручног кадра 
(лиценце запослених ветеринара за обављање ветеринарске делатности), 
просторија и опреме и средстава за рад 

 Провере услова складиштења ветеринарских лекова у приручним магацинима и 
возилима која користе доктори ветеринарске медицине и ветеринарски 
техничари у обављању ветеринарске праксе 

 Коришћење лекова за употребу у ветеринарској медицини који немају дозволу 
за стављање у промет у Републици Србији 

Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 
којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
ветеринарских организација, и према броју бодова  освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика на следеће категорије:  
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Р.бр. Степен ризика Проценат освојених 
бодова 

1. Незнатан 91 – 100% 
2. Низак 81 – 90% 
3. Средњи 71 – 80% 
4. Висок 61 – 70% 
5. Критичан 60% и мање 

 
За све одобрене ветеринарске организације у којима није утврђена категорија 

ризика, она се мора урадити до 31.12.2018.године. 
 
Редован инспекцијски надзор центара за репродукцију животиња и 
вештачко осемењавање 

Редован инспекцијски надзор центара за репродукцију животиња и 
вештачко осемењавање обавља се једном годишње  везано за: 
 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 

привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Провера података о одговорним особама (лиценце запослених ветеринара за 
обављање ветеринарске делатности), грађевинским изменама објекта или 
изменама технолошког процеса 

 Провера објекта и опреме за добијање, обраду и промет семена за вештачко 
осемењавање, јајних ћелија и оплођених јајних ћелија 

 Здравствена заштита приплодних животиња  
 Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 
 Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 
 Вођење прописаних евиденција о стављању у промет семена за вештачко 

осемењавање, јајних ћелија и оплођених јајних ћелија 
 Вођење евиденција о лечењу животиња 
 Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
 Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
 Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиња 
 Проверу спровођења биосигурних мера 
 Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

 
Редован инспекцијски надзор центара за складиштење  и 
дистрибуцију семена за вештачко осемењавање 

Редован инспекцијски надзор центара за складиштење и дистрибуцију 
семена за вештачко осемењавање обавља се једном годишње  везано за: 
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 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 

привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Провера података о одговорним особама (лиценце запослених ветеринара за 
обављање ветеринарске делатности), грађевинским изменама објекта или 
изменама технолошког процеса 

 Провера објекта и опреме за чување и промет семена за вештачко осемењавање, 
јајних ћелија и оплођених јајних ћелија 

 Проверу складиштења и руковања и услова дистрибуције и испоруке семена 
вештачко осемењавање 

 Вођење прописаних евиденција о пријему и испоруци семена за вештачко 
осемењавање 

 
Редован инспекцијски надзор лабораторија 

Редован инспекцијски надзор лабораторија обавља се једном годишње  везано 
за: 
 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 

привредних субјеката и уписан у Регистар овлашћених лабораторија које води 
Министарство 

 Провера података о одговорним особама, грађевинским изменама објекта или 
изменама технолошког процеса 

 Провера услова у погледу објекта, просторија и опреме, стручног кадра 
 Акредитацију у складу са стандардима  СРПС ISO/IEC 17025 
 Резултате интерног и екстерног аудита 
 Спровођење међулабораторијских испитивања 
 Контрола процедура (за калибрацију опреме и инструмената, преглед и 

превентивно одржавање опреме) 
 Статус квалификације лабораторијске опреме 
 Процедура за узорковање 
 Записи о припреми реагенаса 
 Валидација метода испитивања 
 Евиденције о коришћењу хемикалија и реагенаса 
 Поступање у случају добијања резултата који нису у складу са прописаним 

критеријумима 
 
План инспекцијског надзора у објектима регистрованим за 
обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
ради спречавања заразних болести животиња 
 

Редован инспекцијски надзор Објеката за ДДД обавља се најмање једном у две 
године везано за: 
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 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 

привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Провера података о одговорним особама 
 Провера услова у погледу опреме и просторија 
 Начин обављања дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
 Провера да ли су средства која се користе уписана у Привремену листу 

биоцидних производа коју води надлежно Министарство 
 Начин управљања отпадом 
 Вођење прописаних евиденција о обављању ДДД 

 
План инспекцијског надзора у објектима регистрованим за 
производњу и промет лекова за употребу у ветеринарској 
медицини 
 
Редован инспекцијски надзор велепродаја лекова за употребу у 
ветеринарској медицини 
 

Редован инспекцијски надзор велепродаја обавља се најмање једном годишње 
везано за: 
 Проверу Решења о одобравању објекта за промет лекова за употребу у 

ветеринарској медицини на велико и Решење о упис у Регистар правних лица за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Преглед документације – административни подаци, дозвола за обављање 
делатности промета на велико, упис правног лица у надлежној установи, 
документација о квалитету, документација за одговорног ветеринара (лиценце 
запослених ветеринара за обављање ветеринарске делатности), списак 
добављача, процедуре, радна упутства, евиденције које се воде у велепродаји, 
рекламације и поступање са њима. Приликом инспекцијских надзора пажњу 
треба усмерити на преглед евиденције којом се прати следивост ветеринарских 
лекова, набављање ветеринарски лекова и даља продаја 

 Преглед просторија велепродаје, проверавање услова чувања, места 
складиштења.  

 Праћење промене температуре – data logeri или мерење температуре и 
уписивање у евиденције. Уколико просторије нису опремљене data logerimа за 
бележење тмпературе , надзирани субјекат треба да предочи писани програм 
којим гарантује поуздано праћење температуре , нарочито ван радног времена. 

 Складиштења ветеринарских лекова, праћења њихових рокова трајања, вођење 
евиденције о ветеринарским лековима протеклог рока, доступност одговарајуће 
документације о квалитету лекова 
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 Набавку ветеринарских лекова, квалитативна и квантитативна контрола 

приликом пријема истих, начин вођења прописаних евиденција и документације 
при набавци и пријему, као и обезбеђивање услова карантина за ветеринарске 
лекове за које није тренутно доступна документација о квалитету 

 Услове чувања ветеринарских лекова у складу са препорукама произвођача и 
дозволом за стављање у промет. У случају посебно одређених услова чувања 
(температура складиштења термолабилних лекова, услови у погледу влаге и 
заштите од светлости, експлозивне и лако запаљиве материје, отрови, 
имунолошки и биолошки лекови који имају особине заразног материјала, као и 
лекови који садрже опојне дроге и психотропне супстанце), проверају се начини 
обезбеђивања контроле прописаних услова и начина вођења евиденције о томе 

 Набавка лекова за употребу у ветеринарској медицини који немају дозволу за 
стављање у промет у Републици Србији 

 Контрола паковања (амбалаже, упутства за корисника, утиснут број решења о 
стављању промет лека и датум, број серије ветеринарског лека и рока употребе)  

 Поступање при рекламацији при набавци, као и поступање по рекламацијама од 
купаца 

 Поступање у случају повлачења одређене серије лека из промета. 
 

Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 
којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
субјеката у складу са прописима који регулишу област промета лекова за употребу  
ветеринарској медицини, и према броју бодова освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика одобрених велепродаја лекова за употребу у ветеринарској 
медицини у следећих пет категорија:  
 

Р.бр. Степен ризика Утврђени број 
бодова 

Проценат 

1. Незнатан 237-260 91 – 100% 
2. Низак 211-236 81 – 90% 
3. Средњи 185-210 71 – 80% 
4. Висок 159-184 61 – 70% 
5. Критичан 158-0 60% и мање 

 
За све поједине велепродаје лекова за употребу у ветеринарској медицини у 

којима није утврђена категорија ризика, она се мора урадити до 31.12.2018.године. 
 
Редован инспекцијски надзор произвођача лекова  за употребу у 
ветеринарској медицини 
 

Редован инспекцијски надзор произвођача лекова за у ветеринарској 
медицини (места производње)  обавља се најмање једном годишње везано за: 
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 Проверу Решења о одобравању објекта за производњу лекова за употребу у 

ветеринарској медицини и Решење о упис у Регистар Регистар правних лица за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Преглед Главне документације места производње (Site Master File) у циљу 
добијања основних информација о производном асортиману, капацитетима, 
одговорним лицима (лиценце запослених ветеринара за обављање ветеринарске 
делатности), опреми за производњу и контролу квалитета и осталих 
информација битних за произвођача 

 Преглед извештаја о раније извршеном инспекцијском надзору произвођача , као 
и одговора произвођача на тај извештај, у смислу провођења корективних мера 

 Преглед извештаја о систематској контроли АЛИМС у циљу провере 
заступљености „црвених цертификата“ произвођача који се инспектује 

 Преглед документације произвођача: административни подаци, организациона 
шема, описи послова за одговорна лица, списак запослених, списак одобрених 
процедура, радна упутства, евиденције, уговори о пословно-техничкој сарадњи, 
план едукација и тренинга са записима, списак производа, дозволе за стављање у 
промет издате од АЛИМС, списак одобрених добављача за полазне материјале, 
скраћен технолошки поступак производње, списак опреме, квалификациони 
статус опреме, план одржавања опреме, записи, скице производног погона и 
лабораторије контроле квалитета, распоред опреме,токови кретања особњжља, 
материјала и готовог производа, контрола амбијенталних услова, план 
одржавања-чишћења просторија и евиденције,рекламације и повлачењ лека из 
промета, интерне провере, мере заштите од инсеката и глодара, преглед 
производне документације одабраног производа, провера примене процедура 

 Преглед производног погона:  
 Обилазак погона за производњу лекова (од просторија за складиштења 

полазних материјала и амбалаже, узорковања, мерења, производње по 
свим фазама, прања)  

 Упознавање процеса у присуству одговорних лица 
 Идентификација критичних места у производњи 
 Провера поступања оператера у односу на одобрене процедуре  

 Уколико произвођач поседује сопствену контролну лабораторију, предмет 
надзора су и лабораторије контроле квалитета 

 Инспекција помоћних система (за ваздух, воду и пару) 
 Инспектор може узорковати серију произведеног лека уколико процени да је то 

неопходно 
 

Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 
којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
субјеката у складу са прописима који регулишу област производње лекова за употребу  
ветеринарској медицини, и према броју бодова освојених у контролној листи врши 
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категоризацију ризика одобрених објеката произвођача лекова за употребу у 
ветеринарској медицини у следећих пет категорија:  
 

Р.бр. Степен ризика Утврђени број 
бодова 

Проценат 

1. Незнатан 237-260 91 – 100% 
2. Низак 211-236 81 – 90% 
3. Средњи 185-210 71 – 80% 
4. Висок 159-184 61 – 70% 
5. Критичан 158-0 60% и мање 

 
 

За сваки поједини одобрени објекат (место производње) лекова за употребу у 
ветеринарској медицини у којима није утврђена категорија ризика, она се мора урадити 
до 31.12.2018.године. 
 
Редован инспекцијски надзор произвођача медицинских средстава  за 
употребу у ветеринарској медицини 

Редован инспекцијски надзор произвођача медицинских средстава за 
употребу  у ветеринарској медицини  обавља се најмање једном годишње везано за: 
 Проверу Решења о одобравању објекта за производњу лекова за употребу у 

ветеринарској медицини и Решење о упис у Регистар Регистар правних лица за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Преглед извештаја о раније извршеном инспекцијском надзору произвођача , као 
и одговора произвођача на тај извештај, у смислу провођења корективних мера 

 Преглед документације произвођача: административни подаци, организациона 
шема, описи послова за одговорна лица, списак запослених, списак одобрених 
процедура, радна упутства, евиденције, уговори о пословно-техничкој сарадњи, 
план едукација и тренинга са записима, списак производа, дозволе за стављање у 
промет издате од АЛИМС, списак одобрених добављача за полазне материјале, 
скраћен технолошки поступак производње, списак опреме, квалификациони 
статус опреме, план одржавања опреме, записи, скице производног погона и 
лабораторије контроле квалитета, распоред опреме,токови кретања особњжља, 
материјала и готовог производа, контрола амбијенталних услова, план 
одржавања-чишћења просторија и евиденције,рекламације и повлачењ лека из 
промета, интерне провере, мере заштите од инсеката и глодара, преглед 
производне документације одбраног производа, провера примене процедура 

 Преглед производног погона:  
 Обилазак погона за производњу медицинских средстава (од просторија 

за складиштења полазних материјала и амбалаже, узорковања, мерења, 
производње по свим фазама, прања)  

 Упознавање процеса у присуству одговорних лица 
 Идентификација критичних места у производњи 
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 Провера поступања оператера у односу на одобрене процедуре  

 Уколико произвођач поседује сопствену контролну лабораторију, предмет 
надзора су и лабораторије контроле квалитета 

 Инспектор може узорковати серију произведеног медицинског средства уколико 
процени да је то неопходно 

 
Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 

којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
субјеката у складу са прописима који регулишу област производње лекова за употребу  
ветеринарској медицини, и према броју бодова освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика одобрених објеката произвођача медицинских средстава за 
употребу у ветеринарској медицини у следећих пет категорија:  
 

Р.бр. Степен ризика Утврђени број 
бодова 

Проценат 

1. Незнатан 237-260 91 – 100% 
2. Низак 211-236 81 – 90% 
3. Средњи 185-210 71 – 80% 
4. Висок 159-184 61 – 70% 
5. Критичан 158-0 60% и мање 

 
За сваки поједини одобрени објекат за производњу медицинских средстава за 

употребу  у ветеринарској медицини у којима није утврђена категорија ризика, она се 
мора урадити до 31.12.2018.године. 
 
Редован инспекцијски надзор ветеринарских апотека 
 

Редован инспекцијски надзор ветеринарских апотека обавља се најмање 
једном у две године везано за: 
 Проверу Решења о одобравању објекта за промет лекова за употребу у 

ветеринарској медицини на мало и Решење о упис у Регистар правних лица и 
предузетника за обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Проверу начина и услова чувања лекова за употребу у ветерини 
 Да ли су сви лекови за употребу у ветеринарској медицини за које је упутством 

за корисника прописано да се издају на рецепт, издати на рецепт, и да ли се 
рецепти чувају 

 Провера исправности рецепта у складу са Правилником о обрасцу и садржини 
рецепта за ветеринарске лекове, као и начину издавања и прописивања 
ветеринарских лекова ("Сл. гласник РС", бр. 48/2017) 

 Вођење евиденција прописаним Правилником о обрасцу и садржини рецепта за 
ветеринарске лекове, као и начину издавања и прописивања ветеринарских 
лекова ("Сл. гласник РС", бр. 48/2017) 
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 Проверу да ли је у апотеци је присутно одговорно лице (одговорни ветеринар 

који има лиценцу за рад издату од надлежне Коморе /фармацеут) које пружа 
информације о лековима и медицинским средствима 

 Контрола промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској 
медицини: 

 Да ли поседују доказ о набавци лека/медицинског средства 
(отпремнице, доставнице, рачуни) 

 Да ли се набавка лекова и медицинских средстава врши се од добављача 
који поседују дозволу/решење надлежног Министарства   

 Да ли се у промету се налазе само лекови за које је АЛИМС издао 
дозволу за лек и медицинска средства која су уписана у Регистар  
АЛИМС-а 

 Контрола да апотека не врши продају лекова путем интернета; не 
прометује проињекционе вет.лекове, вакцине, серуме, дијагностичка 
средства, лекове за интрамамарну или интраутерину употребу 

 Да ли се у промету налазе лекови који на спољњем паковању лека (blue 
box) имају контролну маркицу/додатну маркицу 

 Да ли је приликом издавања лекова/медицинских средстава укључен је 
принцип „први истек рока употребе (краћи рок) први излаз“. 

 Проверу да ли се води евиденција о пријавама нежељених реакција на 
лек/медицинско средство, односно у случају да није било пријаве предвиђено је 
вођење евиденције и поступање  

 
Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 

којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
ветеринарских апотека, и према броју бодова  освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика на следеће категорије ризика:  
 
 

Р.бр. Степен ризика Проценат освојених 
бодова 

1. Незнатан 91 – 100% 
2. Низак 81 – 90% 
3. Средњи 71 – 80% 
4. Висок 61 – 70% 
5. Критичан 60% и мање 

 
 
За одобрене ветеринарске апотеке (50% од укупног броја) у којима није утврђена 
категорија ризика, она се мора урадити до 31.12.2018.године. 
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План инспекцијског надзора у објектима у пословању са 
храном за животиње 
 

У овом делу плана приказана је учесталост инспекциjског надзора за поједине 
врсте и категорије објеката пословању са храном за животиње  у односу на делатности 
којима се баве и процењену категорију ризика. Наведена учесталост је минимална и не 
укључује појачану учесталост инспекцијских надзора која произлази из резултата 
спроведених контрола у случају утврђених неусаглашености када је индиковано 
спровођење корективних мера. За сваки поједини одобрени објекат у пословању са 
храном за животиње у којима није утврђена категорија ризика, она се мора урадити до 
31.03.2018.године. 
 

Анализа ризика јесте процес који се састоји од три међусобно повезане 
компоненте: процена ризика, управљање ризиком и обавештавање о ризику. 

 
Категоризација ризика и учесталост редовних инспекцијских надзора 
у објектима у пословању храном 
 

Ветеринарска инспекција је развила модел категоризације објеката у 
пословању са храном за животиње по ризику, усвојила планирање контрола на основу 
ризика и дефинисала динамику контрола код субјеката контроле заснованом на 
процени ризика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страна 43 oд 72 



  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Годишњи план инспекциjског надзора Одељења ветеринарске инспекције 
 Управе за ветерину за 2018.годину 

 
 
 
 
 
 
 
Табела 5. Параметри за категоризацију ризика одобрених објеката у пословању 
храном за животиње 
 

Критеријум Оцена 
1 Број радника 

у објекту 
Породични 
(до 5 радника 
који су чланови 
породице)* 

Мали 
(мање од 10 
радника) 

Средњи  
(од 10 до 50 
радника) 

Велики 
(Преко 50 
радника) 

0 15 30 50 
2 Димензија 

тржишта 
Локално 
(на подручју 
општине) 

Регионално (на 
подручју округа) 

Национално (на 
територији 
Србије) 

ЕУ/Треће земље 

0 15 30 50 
3 Категорија 

хране за 
животиње 

У објекту се не 
производи 
медицинирана 
храна за 
животиње и не 
користе у 
производњи 
кокцидиостатике 
и 
хистомоностатике  

У производњи 
користе 
кокцидиостатике 
и 
хистомоностатике 

Производи се 
храна употребом 
протеина 
анималног 
порекла (рибље 
брашно, млечне 
замене) 

У објекту се  
производи 
медицинирана 
храна за 
животиње 

0 15 30 50 
4 Складиштење 

готовог 
производа 

Производи се 
складиште 
искључиво 

упаковани у вреће 

Производи се 
складиште у 

расутом стању у 
силосима 

Производи се 
складиште у 

расутом стању у 
подним 

складиштима 

Неодговарајуће 
складиштење у 

неодговарајућим 
условима 

0 15 30 50 
5 Систем 

самоконтроле 
(HACCP) 

Прихватљив Са мањим 
недостацима 

Са већим 
недостацима 

Није 
имплементиран 

систем 
0 15 30 50 

6 Објекат Нови објекат Објекат је старији 
од 10 година 

Објекат је лош у 
инфраструктурном 

смислу 

У објекту 
постоји 

укрштање 
путева сировина 
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и готовог 
производа 

0 15 30 50 
 
 

Сваки критеријум се оцењује са сталним вредностима : 0, 15, 30, 50.  
 
* У оцену се узимају искључиво радници који раде непосредно у производњи, не и 
радници који раде на административним пословима 
 
(Број радника + тржиште производа)*0,3 = фактор 01  
(Категорија + складиштење) *0,4 = фактор 02  
(Систем самоконтроле + објекат) *0,3 = фактор 03  
 
Сума фактор 01 + фактор 02 + фактор 03 даје број бодова који се додељује објекту и 
сходно томе одређује се степен ризика објекта.  
Ризик расте како расте збир оцена.  
 
 

По спроведеном оцењивању, а на основу коначне оцене, сваки објекат се 
разврстава у једну од 3 утврђене категорије ризика:  
 
Утврђене категорије ризика  Kоначна оцена 
Низак ризик до 45 
Средњи ризик од 45 до 50 
Високи ризик више од 50 
 

Поновна процена ризика у објекту у пословању са храном за животиње, код 
којих је утврђена категорија ризика, ако субјект у пословању докаже да је дошло до 
битних помака у контроли и смањену ризика у објекту у којем послује или на основу 
утврђених нових чињеница у поступку редовног инспекцијског надзора или сазнања 
ветеринарских инспектора о догађањима у објекту везаним за безбедност  хране за 
животиње. 
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План редовних инспекцијских надзора објеката у пословању са 
храном за животиње и медицинираном храном за животиње 
планираних за 2018.годину 
 

 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 

Р.бр. Предмет контроле 
Учесталост инспекцијских надзора 
Високи 
ризик 

Средњи 
ризик 

Низак 
ризик 

1. 
Ветеринарско-санитарни, односно општих и 
посебних услова хигијене хране за животиње у 
објекту 

Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 

Сваке 2 
године 

2. 

Контрола процеса производње и верификација 
примене GMP (Добра Произвођачка Пракса), 
GHP (Добра Хигијенска Пракса) и примене 
система анализа опасности и критичних 
контроних тачака (HACCP) 

3. 
Контрола коришћења протеина анималног 
порекла и адитива (кокцидиостатика и 
хистомоностатика) 

4. Контрола инфраструктуре 

5. 
Контрола декларисања сировина и готовог 
производа 

6. 
Контрола контаминације путем опреме („carry-
over“) и “cross“ контаминације 

7. 
Узимање узорака матрикса хране за животиње 
ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за 
мониторинг резидуа (НПМР) 

8. 
Узимање узорака хране за животиње ради ради 
провере безбедности и квалитета хране 

У складу са годишњим Програмом 
мониторинга  безбедности хране за 
животиње 
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 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЦИНИРАНЕ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 

Р.бр. Предмет контроле 
Учесталост инспекцијских надзора 
Високи 
ризик 

Средњи 
ризик 

Низак 
ризик 

1. 
Ветеринарско-санитарни, односно општих и 
посебних услова хигијене хране за животиње у 
објекту 

Сваких 6 
месеци 

Једанпут 
годишње 

Сваке 2 
године 

2. 

Контрола процеса производње и верификација 
примене GMP (Добра Произвођачка Пракса), 
GHP (Добра Хигијенска Пракса) и примене 
система анализа опасности и критичних 
контроних тачака (HACCP) 

3. 
Контрола коришћења лекова (премикса за 
медицинирану храну) 

4. Контрола инфраструктуре 

5. 
Контрола декларисања сировина и готовог 
производа 

6. 
Контрола контаминације путем опреме („carry-
over“) и “cross“ контаминације 

 
 
Приликом спровођења инспекцијских надзора у објектима у пословању храном за 
животиње и медицинираном храном за животиње потребно је обратити нарочиту 
пажњу: 
 

• Проверу да ли су субјекти у пословању храном за животиње и медицинираном 
храном регистровани у Регистар привредних субјеката и уписани у Регистар 
правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности који води 
Министарство 

• Провере података о одговорним особама, грађевинским изменама објекта или 
изменама технолошког процеса 

• Провера да ли објекат поседује техничко - технолошку документацију израђену 
од стране овлашћене организације, која технички одговара прегледаном објекту 
- распореду просторија и опреме, пројектованом капацитету објекта и обиму 
производних делатности које се обављају у објекту 

• Провера услова у производњи, услова за контролу квалитета, управљање 
отпадом 

• Провера следљивости, опозива и повлачења производа са тржишта 
• Провера набавке сировина  
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• Провера набавке лекова (премикса за медицинирану храну) за случају 

производње медициниране хране за животиње 
• Провера вођења документација и евиденције (посебно везане HACCP и DHP) 
• Провера извршења стандардних оперативних процедура пре почетка рада 

објекта и током рада објекта 
• Провера усклађености стандардних оперативних поступака с важећим 

прописима 
• Провера обуке запослених лица у производњи 
• Провера паковања, означавања, услова складиштења и превоза хране за 

животиње и медициниране хране 
• Провера располагања опремом за обављање одобрене делатности и одржавање 

опреме и прибора који се користи у производњи 
• Провера спровођења прописаних испитивања за инсталирану опрему (атести), 

запослено особље (санитарне књижице)  
 
 
 
План редовних инспекцијских надзора у објектима у пословању са 
храном за животиње одобреним за извоз на тржиште ЕУ/ ЦЕФТА/ЕЕЦ  
планираних за 2018.годину 
 
Објекти у пословању са храном за животиње одобрених за извоз на тржиште  
ЕУ/ЦЕФТА/ЕЕЦ се сматрају објектима високог ризика, па је према томе учесталост 
инспекцијских надзора за поједине врсте и категорије објеката, у складу са динамиком 
контроле за објекте високог ризика. 
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План инспекцијског надзора у објектима за узгој и држање 
животиња (фарме и газдинства) 
 

Одабир објеката за узгој и држање животиња у којима ће се вршити редован 
иснпекцијски надзор спроводи се на основу анализе ризика коју треба базирати на 
следећим параметрима: 
 

1) Епизоотиолошка ситуација на терену: присуство заразних болести на терену, 
степену наређених мера на имањима на којима постоје заразне болести, близина 
дивљих животиња, интензитету промета животиња и производа животињског 
порекла са и на имање и сл.; 

2) Метеоролошки услови који могу утицати на здравствено стање животиња: 
поплаве, кише, високе температуре, годишње доба итд. 

3) Врста објекта, стање објекта, врста и категорија животиња која се узгаја на 
имањима; 

4) Начин држања и узгој животиња; 
5) Технологија држања и узгоја животиња и интензитету производње; 
6) Хигијенски режим који се практикује на имањима и у објектима; 
7) Резултати претходних контрола  
8) Резултати лабораторијских испитивања добијених приликом спровођења 

редовних и ванредних мера здравствене заштите животиња; 
9) Географски положај објекта у односу на друге објекте у којима се држе и 

узгајају животиње, присуство регионалних и магистралних путева, пијаца, 
природних станишта дивљих животиња и друго; 

10) Другим параметри од значаја за планирање контроле; 
 

При изради појединачних планова за округе, предност имају објекти за држање 
и узгој на којима су уочене неусаглашености, у току претходних контрола. 
 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање 
говеда 
Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање говеда обавља се на 
минимално  10%  фарми и газдинстава најмање једном годишње везано за контролу 
ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера да ли је објекат уписан у Централни Регистар објеката који води 
Министарство 

• Контрола добробити телади на фармама,  
• Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 
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• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 
• Вођење прописаних евиденција о стављању хране животињског порекла у 

промет 
• Вођење евиденција о лечењу животиња 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 

имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 
Напомена: Проценат од 10% треба да се равномерно распореди на начин да ако у 
округу има више објеката који држе музне краве, она буду обухваћена у већем 
проценту него објекти који држе товна грла и обрнуто,  ако у округу има више објеката 
која држе товна грла она буду обухваћена у већем проценту него објекти који држе 
музне краве. 
 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање 
свиња 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање свиња обавља се на 
минимално 10% фарми и газдинстава најмање једном годишње везано за контролу 
ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера да ли је објекат уписан у Централни Регистар објеката који води 
Министарство 

• Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 
• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 
• Вођење прописаних евиденција о стављању хране животињског порекла у 

промет 
• Вођење евиденција о лечењу животиња 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
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• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 

имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање 
оваца и коза 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање оваца и коза обавља 
се на минимално 10%  фарми и газдинстава најмање једном годишње везано за 
контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а 
нарочито: 

• Провера да ли је објекат уписан у Централни Регистар објеката који води 
Министарство 

• Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 
• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 
• Вођење прописаних евиденција о стављању хране животињског порекла у 

промет 
• Вођење евиденција о лечењу животиња 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 

имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање 
кокошки носиља 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање кокошки носиља 
обавља се на свим регистрованим  фармама кока носиља везано за контролу 
ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера да ли је објекат уписан у Централни Регистар објеката који води 
Министарство 

• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 
• Вођење прописаних евиденција о стављању хране животињског порекла у 

промет 
• Вођење евиденција о лечењу животиња 
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• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 

имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање 
товних пилића 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање товних пилића 
обавља се  на минимално 20% фарми која држе више од 1000 комада товних пилића 
везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити 
животиња, а нарочито: 

• Провера да ли је објекат уписан у Централни Регистар објеката који води 
Министарство 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња  
• Вођење евиденција о лечењу животиња 
• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 

имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
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План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање 
подмлатка живине 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање подмлатка живине 
обавља једном у две године  на фармама везано за контролу ветеринарско санитарних 
услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера да ли је објекат уписан у Централни Регистар објеката који води 
Министарство 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња  
• Вођење евиденција о лечењу животиња 
• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 

имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

 
План редовних инспекцијских надзора инкубаторских станица 

Редован инспекцијски надзор инкубаторских станица обавља се једном 
годишње  везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу 
добробити животиња, а нарочито: 

• Провера да ли је објекат уписан у Централни Регистар објеката који води 
Министарство 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња  
• Вођење прописаних евиденција о набавци расплодних јаја 
• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
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План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање 
дивљачи 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање дивљачи обавља 
једном у две године везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта и 
контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера да ли је објекат уписан у Централни Регистар објеката који води 
Министарство 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња  
• Вођење прописаних евиденција о стављању производа животињског порекла у 

промет 
• Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 
• Вођење евиденција о лечењу животиња 
• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 

имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој рибе 
(мрестилишта, рибњаци)  

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој рибе (мрестилишта, рибњаци) 
обавља једном годишње на фармама везано за контролу ветеринарско санитарних 
услова објекта а нарочито: 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња  
• Вођење прописаних евиденција о стављању производа животињског порекла у 

промет 
• Вођење евиденција о лечењу животиња 
• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Вођење евиденција о исхрани животиња – допремљеној количини хране за 

животиње и медициниране хране за животиње 
• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
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• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 

имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој жаба и пужева  

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој жаба и пужева  обавља једном 
годишње на фармама везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта: 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња  
• Вођење прописаних евиденција о стављању производа животињског порекла у 

промет 
• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 
• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 
• Контрола превозних средстава 
• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 

 
 
План инспекцијског надзора у објектима за трговину и 
окупљање животиња 
 
План редовних инспекцијских надзора догона, сабирних центара и 
сточних пијаца  

Редован инспекцијски надзор објеката за промет животиња (догони, сабирни 
центри и сточне пијаце) обавља се два пута годишње  везано за контролу 
ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 
 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 

привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Прописане услове које мора да испуњава објекат 
 Поступање са болесним и повређеним животињама 
 Чишћење и дезинфекција објеката 
 Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 
 Остале евиденције које се воде у објекту 
 Контрола прописаних евиденција о обележавању и регистрацији животиња 
 Поседовање уверења о здравственом стању, њихово попуњавање 
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План редовних инспекцијских надзора пансиона, прихватилишта и 
одгајивачница 
Редован инспекцијски надзор пансиона, прихватилишта и одгајивачница обавља се 
једном годишње везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта и 
контролу добробити животиња, а нарочито: 
 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 

привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Прописане услове које мора да испуњава објекат 
 Добробит и здравље животиња 
 Одгајивачнице: провера евиденција броју продатих животиња, кретању, исхрани 

и лечењу животиња 
 
План редовних инспекцијских надзора у зоолошким вртовима и мини 
зоолошким вртовима 

Редован инспекцијски надзор зоолошких вртова и мини зоолошких вртова 
обавља се једном годишње везано за контролу ветеринарско санитарних услова 
објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 
 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 

привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Добробит и здравље животиња 
 Проверу услова у погледу простора и опреме 
 Проверу услова у погледу заштите посетилаца и животиња 
 Проверу услова у погледу здравствене заштите животиња 
 Проверу услова у погледу исхране и напајања животиња 
 Проверу услова у погледу одржавања објекта, смештајног простора и опреме 
 Проверу евиденције и документације 
 Проверу смештајних услова за одређене врсте животиња 

 
План редовних инспекцијских надзора у објектима за држање и узгој 
животиња намењених у огледне и друге научне сврхе 

Редован инспекцијски надзор објеката за држање и узгој животиња 
намењених у огледне и друге нучне сврхе обавља се једном годишње  везано за 
контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а 
нарочито: 
 
 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 

привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 
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 Проверу услова у погледу унутрашњости простора и опреме (објекат и опрема, 

просторије за смештај животиња, лабораторије и просторије за огледе, помоћне 
просторије, озрачивање, температура, влага, осветљење, бука, алармни системи) 

 Контрола здравственог стања и добробити 
 Врсте огледа који се обављају на животињама и начин њихове пријаве 
 Вођење евиденције о обављеним огледима на животињама и броју 

употребљених животиња 
 
Казнена политика 
 

Ветеринарски инспектори су дужни да у току 2018. године, у складу са својим 
законским овлашћењима, подносе  кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ и 
захтеве за покретање прекршајног поступка у свим случајевима који су прописани 
законом. 

Ветеринарски инспектор је дужан да води евиденцију о поднетим  кривичним 
пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног 
поступка и начину решавања истих. Такође, инспектор је дужан да прати исход 
прекршајног поступка и да, уколико је казна изречена од стране прекршајног суда 
знатно испод законског минимума, уложи жалбу  на донету одлуку. 

Руководиоци група и шефови одсека ветеринарске инспекције по окрузима су 
дужни да прате исход поступака по свим поднетим кривичним пријавам, пријавама за 
привредни преступ  и захтевима за покретање прекршајног поступка и да сарађују са 
надлежним судским органима у циљу ефикаснијег рада ветеринарске инспекције.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страна 57 oд 72 



  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Годишњи план инспекциjског надзора Одељења ветеринарске инспекције 
 Управе за ветерину за 2018.годину 

 
 
Извештавање о реализацији плана инспекцијског надзора 
Одељења ветеринарске инспекције 
 
Извештаји о реализацији плана су: 

1. Недељни –  до 09.00h сваког петка за текућу недељу 
 

2. Месечни – до 10. у наредном месецу за претходни месец  ( табеларни и 
текстуални извештај); 
 

3. Tромесечни – квартални за периоде: 
• I-III  (Јануар-Март) 
• IV-VI (Април-Јун) 
• VII-IX (Јул-Септембар) 
• X-XII  (Октобар-Децембар) 

 
 Квартални извештај (табеларни приказ), за организациону јединицу 
(Одсек/Групу) и за сваког инспектора појединачно, се доставља до 10. у првом месецу 
наредног квартала за претходни квартал, изузев квартала X-XII за који се извештај 
доставља у року одређеном за доставу годишњег извештаја.    
 Извештаји о реализацији плана, поред табеларних извештаја на прописаним 
обрасцима, треба да садрже и текстуални извештај о реализацији плана са посебним 
освртом на уочене неправилности у примени закона и подзаконских аката и предлогом 
мера за отклањање  истих.  

4. Годишњи  извештај  (табеларни приказ)  за  организациону  јединицу  и  за 
сваког инспектора  појединачно  се  доставља до 10. јануара текуће године  за  
претходну  годину.  

 Сви извештаји се достављају на прописаним обрасцима. За тачност података 
одговоран је шеф округа инспекције или Руководилац групе који подноси извештај. 
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Предлози за унапређење рада Одељења ветеринарске 
инспекције 
 

1. Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа - 
унапређење рада инспектора 

2. Успостављање ефикасне базе података Одељења ветеринарске инспекцијеи 
делотворног информационог система 

3. Припрема различитих инструкција, упутства и процедура о поступању 
инспектора рада приликом вршења инспекцијских надзора за раличите области 
надзора 

4. Рад ветеринарских инспектора организовати на најефикаснији начин са 
становишта расположивих ресурса и врста инспекцијских надзора,   

5. Припремити је детаљну анализа рада сваког ветеринарског инспектора 
појединачно, групе и одсека инспекције у управним окрузима и Граду Београду, 
а ради потребе редовног годишњег оцењивања државних службеника 

6. Сарадња ветеринарских инспектора са судским органима, тужилаштвом, 
полицијом, покрајинским инспекторима,  јавно комуналним и јавним фирмама 

7. Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку 
инспектора ради ефикаснијег рада на терену, како би се ускладио инспекцијски 
надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору и квалитетне примене 
нових института и решења). Обуке инспектора су нешто што захтева посебну 
пажњу, имајући у виду њихов значај. Законска обавеза прописана је чланом 50. 
Закона о инспекцијском надзору, који прописује да инспектори и службеници 
овлашћени за вршење инспекцијског надзора имају право и обавезу да похађају 
обуке и друге облике стручног усавршавања за обављање инспекцијског 
надзора. Обуке и други облици стручног усавршавања могу да укључују и обуке 
у сарадњи са правосудним и другим органима, образовним институцијама, 
стручним и другим организацијама. 

8. Обезбеђивање неопходних средстава за рад инспекције на терену 
9. Побољшати техничку опремљеност Одељења за послове инспекцијског надзора 

и контроле 
10. Повећање броја инспектора од тренутног броја, ради веће покривености 

територије oкруга и повећаног обима посла, ефикаснијег деловања на терену и 
због повећане административне процедуре у вођењу поступка према надзираним 
субјектима и што адекватније примене Закона о инспекцијском надзору. 

11. Увођење јединственог информационог система за инспекције 
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Планиране службене контроле са узорковањем  
 

Планиране  службене контроле са узорковањем у зависности од сезонског 
карактера производње и промета појединих производа из области надзора а према 
приложеном прегледу по месецима, врши се на основу процене ризика у периоду 
повећаног ризика и код оне врсте производа код које је за тај период процењен највиши 
ризик: 
 
 

Р.бр. Назив производа 
Планиране  

контроле са узорковањем за 2018.годину 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Риба из промета           x x 

2. Уситњено месо из промета 
(угоститељство) x       x x x  x 

3. Конзумна јаја    x x        
4. Мед     x x   x x   
5. Млеко x x x x x x x x x x x x 
6. Сладолед      x x x x    
7. Месо дивљачи             

 
 
Предлог заједничких  и координисаних инспекцијских 
надзора ветеринарске инспекције са другим инспекцијским  
органима у 2018. години 
 

Р.бр. 
Предмет заједничких 

и координисаних 
надзора 

Учесници 
2018.година 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. 
1.Мониторинг хране за 
животиње 
2. Мониторинг хране 
животињског порекла 

Фитосанитарна 
инспекција 
Ветеринарска 
инспекција 

     x x   x x  

2. 
1. Зоонозе 
2.Интоксикације људи 
изазване храном 
животињског порекла 

Санитарна 
иснпекција 
Ветеринарска 
инспекција 

x x x x x x x x x x x x 

3. 

1.Надзор над применом 
одредаба Закона о 
добробити дивљих и 
егзотичних животиња 

1.Инспекција за 
заштиту 
животне 
средине 
2.Ветеринарска 
инспекција 

x x x x x x x x x x x x 

4. 

Контрола добробити 
животиња у ловиштима 

Ловна 
инспекција 
Ветеринарска 
инспекција 
 

x x x x x x x x x x x x 
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Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора 

 
 У 2017. години је број ванредних инспекцијских надзора учествовао са 25-30% 
и то у највећем броју по представкама и пријавама грађана, а у мањем делу по 
акцидентним ситуацијама (избијање, сузбијање и искорењивање заразних болести 
животиња и друге ванредне / непланиране околности). Очекује се да се у 2018. години 
број ванредних инспекцијских надзора доведе на ниво испод 20% с обзиром да се 
пријаве грађана које указују на одређене незаконитости сагледавају у оквиру анализе 
ризика, те да се динамика планираних службених контрола код таквих субјеката 
повећава.  

 
Очекује се да ће, као и раније, постојати потреба за ванредним инспекцијским 

надзором због појаве специфичних захтева - утврђивање броја условних грла приликом 
поделе државног земљишта, као и потенцијално акцидентних ситуација тј. појаве 
заразних болести животиња, што су околности на чију динамику не можемо да 
утичемо. 

 
Прописи које  примењује ветеринарска инспекција у оквиру 
вршења својих овлашћења 
 
Закони 

1) Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12) 
2) Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) 
3) Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 

95/2010 и 99/2014),  
4) Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, број 18/16),  
5) Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/2005, 

81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007-испр., 116/2008, 104/2009 и 
99/2014),  

6) Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“, број 41/09) 
7) Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/2009);  
8) Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 

30/10 и 107/12)    
 
Правилници 
 
Област: Безбедност и квалитет хране животињског порекла и СПЖП 
 

1) Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним 
условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене 
хране животињског порекла, ("Сл. Гласник РС", бр. 25/14) 
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2) Правилник о условима хигијене хране, ("Сл. гласник РС", бр. 73/10) 
3) Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази 

производње, прераде и промета, ("Сл. гласник РС", бр. 72/10) 
4) Правилник о начину и поступку спровођења службене контроле хране 

животињског порекла и начину вршења службене контроле животиња пре и 
после њиховог клања, ("Сл. гласник РС", бр. 99/10) 

5) Правилник o облику и садржини жига, односно потврде о безбедности дивљачи 
за исхрану људи, као и о начину и поступку обележавања хране животињског 
порекла. ("Сл. гласник РС", бр. 44/07) 

6) Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране. ("Сл. гласник РС", 
бр. 85/13) 

7) Правилник о начину и поступку издавања међународних ветеринарских потврда 
(сертификата) за пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране 
животињског порекла, хране за животиње, споредне производе животињског 
порекла и пратећих предмета, као и евиденцији о издатим сертификатима . ("Сл. 
гласник РС", бр. 76/10) 

8) Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 
меса, ("Сл. гласник РС", бр. 94/15) 

9) Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса („Сл. 
Лист СФРЈ“, бр. 2/85, 12/85 и 24/86) 

10) Правилник о квалитету меса пернате живине („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 1/81 и 51/88) 
11) Правилник о квалитету меса стоке за клање, перади и дивљачи („Сл. Лист 

СФРЈ“, бр. 34/74, 26/75, 13/78, 1/81  и 2/85) 
12) Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске 

јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе („Сл. Лист 
СФРЈ“, бр. 6/2003 и „сл. Лист СЦГ“, бр. 56/2003  и 4/2004) 

13) Правилник о квалитету јаја и производа од јаја („СЛ. Лист СФРЈ“, бр. 55/89 и 
„СЛ. Лист СЦГ“, бр. 56/2003 и 4/2004)  . 

14) Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура, ("Сл. гласник 
РС", бр. 33/10) 

15) Правилник о изменама и допунама правилника о квалитету производа од млека 
и стартер култура, ("Сл. гласник РС", бр. 69/10) 

16) Правилник о ветеринарско-санитарним условима у објектима за продају 
производа животињског порекла ван пословних просторија („Сл. гласник РС“ 
бр. 22/94) 

17) Правилник о здравственој исправности дијететских производа (“Сл. гласник 
РС”, бр. 45/2010, 27/2011 и 50/2012) 

18) Правилник о садржини и начину вођења централног регистра објеката, ("Сл. 
гласник РС", бр. 99/10) 
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19) Правилник о начину о начину и поступку спровођења службене контроле хране 

животињског порекла и начину вршења службене контроле животиња пре и 
после њиховог клања (“Сл. гласник РС”, бр. 10/03) 

20) Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране 
животињског порекла за 2017.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 79/2017) 

21) Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима 
животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката 
за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског 
порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима 
за сточна гробља и јаме гробнице, ("Сл. гласник РС", бр. 31/11) 

 
 
 
Област: Гранична ветеринарска инспекција 
 

1) Правилнику о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које 
није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца 
уверења (сертификата) за те пошиљке („Сл.гласник РС“ бр. 11/11) 

2) Правилник о изменама и допунама правилника о условима за некомерцијално 
кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и 
о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те 
пошиљке („Сл.гласник РС“ бр. 60/14) 

3) Исправка правилника о изменама и допунама правилника о условима за 
некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз 
и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те 
пошиљке( „Сл.гласник РС“ бр. 65/14) 

4) Правилник о начину и поступку пријављивања пошиљке за преглед, поступку и 
мерама за поступање са пошиљком којој је забрањен увоз „Сл.гласник  РС“ бр. 
9/12) 

5) Правилник о садржини и изгледу обрасца као и начину издавања заједничког 
ветеринарског улазног документа ( „Сл.гласник РС“ бр. 70/10)  

6) Одлука о висини накнаде  за извршене ветеринарско-санитарне прегледе 
пошиљки у међународном промету  („Сл.гласник РС“ бр 8/06, 34/10) 

7) Правилнику о врстама пошиљака које подлежу ветеринарско - санитарној 
контроли и о начину обављања ветеринарско-санитарног прегледа пошиљки на 
граничним прелазима, ("Сл. гласник РС", бр. 56/10) 

8) Правилник о врстама пошиљака производа животињског порекла за које није 
потребно решење о ветеринарско санитарним условима које те пошиљке морају 
испуњавати приликом увоза и провоза, („Сл. лист СРЈ“бр 2/96) 

 
Област: Здравствена заштита животиња, добробит животиња и обележавање и 
праћење кретања животиња 
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1) Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању Програма мера 
здравствене заштите животиња за 2017. годину, ("Сл. гласник РС", бр. 43/2017) 

2) Правилник о садржини и начину вођења регистра правних лица за обављање 
ветеринарске делатности и регистра предузетника који обављају послове 
ветеринарске делатности, ("Сл. гласник РС", бр. 11/08) 

3) Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у 
погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање 
ветеринарске делатности, ("Сл. гласник РС", бр. 42/06) 

4) Правилник о садржини и начину вођења централног регистра објеката,("Сл. 
гласник РС", бр. 20/10) 

5) Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад и стручног 
кадра које мора да испуњава ветеринарска апотека, ("Сл. гласник РС", бр. 
107/07) 

6) Правилник о условима и трајању карантина за увезене животиње, ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 6/88) 

7) Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака, ("Сл. гласник 
РС", бр. 23/12) 

8) Правилник о изменама правилника о начину обележавања и регистрације оваца 
и коза, као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације 
оваца и коза, ("Сл. гласник РС", бр. 57/11) 

9) Правилник o условима за некомерцијално кретање  кућних љубимаца за које 
није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца 
уверења (сертификата) за те пошиљке, ("Сл. гласник РС", бр. 11/11) 

10) Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној 
контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза, ("Сл. 
гласник РС", бр. 6/11) 

11) Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној 
контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња, ("Сл. гласник 
РС", бр. 94/10) 

12) Правилник о начину обележавања и регистрације копитара, као и о службеној 
контроли идентификације, обележавања и регистрације копитара, ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/10) 

13) Правилник о начину обележавања пчелињих друштава и регистрацији 
пчелињака, ("Сл. гласник РС", бр. 54/10) 

14) Правилник о измени и допуни правилника о начину обележавања говеда и 
вођења евиденције о обележеним говедима, ("Сл. гласник РС", бр. 14/10) 

15) Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња, ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 39/88) 

16) Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за узгој и држање 
копитара, папкара, живине и кунића,("Сл. гласник РС", бр. 81/06) 
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17) Правилник о начину и поступку издавања међународних ветеринарских потврда 

(сертификата) за пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране 
животињског порекла, хране за животиње, споредне производе животињског 
порекла и пратећих предмета, као и евиденције о издатим сертификатима, ("Сл. 
гласник РС", бр. 76/10) 

18) Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад и стручног 
кадра које мора да испуњава центар за складиштење и дистрибуцију семена за 
вештачко осемењавање, ("Сл. гласник РС", бр. 6/11) 

19) Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и о 
условима у погледу стручног кадра које мора да испуњава центар за 
репродукцију животиња и вештачко осемењивање, ("Сл. гласник РС", бр. 8/08) 

20) Правилник о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести 
трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, 
као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне 
болести, ("Сл. гласник РС", бр. 96/10) 

21) Правилник о изменама и допунама правилника о утврђивању мера за рано 
откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање 
инфекција живине одређеним серотиповима салмонела, ("Сл. гласник РС", бр. 
76/10) 

22) Правилник о мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 
сузбијање и искорењивање заразне болести афричке куге свиња, ("Сл. гласник 
РС", бр. 32/10) 

23) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести слинавке и шапа, ("Сл. 
гласник РС", бр. 15/10) 

24) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање заразне везикуларне болести свиња, као и 
начину њиховог спровођења, ("Сл. гласник РС", бр. 10/10) 

25) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и 
начину њиховог спровођења, ("Сл. гласник РС", бр. 102/09) 

26) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести атипична куга живине, 
("Сл. гласник РС", бр. 95/09) 

27) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима 
салмонела,( "Сл. гласник РС", бр. 7/10) 

28) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести беснило и начину њиховог 
спровођења, ("Сл. гласник РС", бр. 78/09) 
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29) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 

ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести бруцелозе говеда, начин 
њиховог спровођења, као и начин утврђивања статуса газдинства слободног од 
бруцелозе говеда, ("Сл. гласник РС", бр. 55/09) 

30) Правилник о начину спровођења мера за сузбијање и искорењивање бруцелозе 
говеда, оваца, коза, свиња и паса, ("Сл. гласник РС", бр. 36/05) 

31) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести ензоотске леукозе говеда, 
начину њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства 
слободног од ензоотске леукозе говеда, ("Сл. гласник РС", бр.51/09) 

32) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести туберкулозе говеда, начину 
њиховог спровођења, као и начину утврђивања статуса газдинства слободног од 
туберкулозе говеда, ("Сл. гласник РС", бр. 51/09) 

33) Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести плавог језика, као и начину 
њиховог спровођења, ("Сл. гласник РС", бр. 18/09) 

34) Правилник о мерама за сузбијање трихинелозе животиња, ("Сл. лист СРЈ", бр. 
20/95) 

35) Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективног бовиног 
ринотрахеитиса и инфективног пустуларног вулвовагинитиса, ("Сл. лист СФРЈ", 
бр. 63/89) 

36) Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање инфективне анемије коња, 
("Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88) 

37) Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање бедренице код животиња, 
"Сл. лист СФРЈ", бр. 39/88 

38) Правилник о мерама за сузбијање и искорењивање лептоспирозе животиња, 
("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/88) 

39) Правилник о садржини и начину вођења регистра објеката за држање 
животиња,("Сл. гласник РС", бр. 17/09) 

40) Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад и стручног 
кадра које мора да испуњава ветеринарска апотека, ("Сл. гласник РС", бр. 
107/07) 

41) Правилник о листи нарочито опасних заразних болести животиња и листи 
заразних болести животиња које се обавезно пријављују, као и о начину њихове 
пријаве и одјаве, ("Сл. гласник РС", бр. 49/06) 

 
 
Област: Добробит животиња   

1) Правилник о ветеринарско - санитарним условима објеката за промет 
животиња, ("Сл. гласник РС", бр. 105/13) 
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2) Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за 

животиње,( "Сл. гласник РС", бр. 19/12) 
3) Правилник о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за 

животиње, ("Сл. гласник РС", бр. 14/12) 
4) Правилник о условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини 

зоолошки врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта, ("Сл. гласник 
РС", бр. 75/10) 

5) Правилник о условима за упис у регистар за огледе на животињама и садржини 
и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробити огледних животиња, 
обрасцу захтева за одобрење спровођења огледа на животињама, начину неге, 
поступања и лишавања живота огледних животиња, као и о садржини и начину 
вођења евиденције о држању, репродукцији, промету, односно спровођењу 
огледа на животињама,( "Сл. гласник РС", бр. 39/10) 

6) Правилник о начину држања паса који могу представљати опасност за 
околину,( "Сл. гласник РС", бр. 65/10) 

7) Правилник о садржини овлашћења за превоз животиња, као и о елементима за 
одређивање дужег и краћег превоза животиња, ("Сл. гласник РС", бр. 28/11) 

8) Правилник о условима у погледу превозних средстава у којима се превозе 
животиње,( "Сл. гласник РС", бр. 14/10) 

9) Правилник о програму обуке о добробити животиња приликом њиховог превоза, 
као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња,("Сл. гласник 
РС", бр. 73/10) 

10) Правилник о ближим условима које морају да испуњавају места за утовар, 
претовар и истовар животиња, места за одмор и контролне станице,( "Сл. 
гласник РС", бр. 92/10) 

11) Правилник о програму обуке о добробити животиња прилоком њиховог превоза, 
као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња,( "Сл. гласник 
РС", бр. 38/10) 

12) Правилник о условима и средствима за лишавање животиња живота, начину 
поступања са животињама непосредно пре клања, начину омамљивања и 
искрварења животиња, условима и начину клања животиња без претходног 
омамљивања, као и програму обуке о добробити животиња током клања,("Сл. 
гласник РС", бр. 14/10) 

13) Правилник о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, 
просторија и опреме у објектима у којимасе држе, узгајају и стављају у промет 
животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих 
врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о 
животињама, ("Сл. гласник РС", бр. 6/10) 

 
Област: Производња и промет лекова за употребу у ветеринарској медицини   
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1) Правилник о клиничком испитивању лекова који се употребљавају искључиво у 

ветеринарској медицини ("Сл. гласник РС", бр. 24/2008); 
2) Смернице праксе у здравству ("Сл. гласник РС", бр. 28/2008); 
3) Правилник о условима које морају да испуњавају организације удруженог рада 

за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације ("Сл. лист СФРЈ", бр. 
22/1988); 

4) Правилник о начину дезинфекције превозних средстава којима се превозе 
пошиљке животиња, производа, сировина и отпадака животњског порекла ("Сл. 
лист СФРЈ", бр. 22/1989); 

5) Правилник о условима у погледу објекта, опреме, средстава за рад, као и у 
погледу стручног кадра које мора да испуњава ветеринарска апотека ("Сл. 
гласник РС", бр. 91/2009); 

6) Правилник о начину оглашавања лека, односно медицинског средства ("Сл. 
гласник РС", бр. 79/2010); 

7) Правилник о садржају и начину обележавања спољњег и унутрашњег паковања 
лека, додатном обележавању, као и садржају упутства за лек ("Сл. гласник РС“, 
бр. 41 / 2011);  

8) Правилник о начину контроле квлитета лекова и медицинских средстава ("Сл. 
гласник РС“, бр. 64/ 2011);  

9) Правилник о условима за производњу медицинског средства ("Сл. гласник РС", 
бр. 10/2012); 

10) Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, 
подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова 
и медицинских середстава, као и начину уписа ("Сл. гласник РС“, бр. 10/2012);  

11) Правилник о условима за промет на мало медицинског средства у 
специјализованим продавницама ("Сл. гласник РС", бр. 10/2012);   

12) Правилник о условима за производњу лекова, садржају образаца дозвола за 
производњу лека и регистру издатих дозвола за производњу лекова ("Сл. 
гласник РС", бр. 18/2012);  

13) Правилник о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе 
за стављање лека у промет ("Сл. гласник РС", бр. 30/2012);  

14) Правилник о садржају дозволе за стављање лека у промет ("Сл. гласник РС", бр. 
30/2012);  

15) Правилник о условима, садржају документације и начину одобрења измене или 
допуне дозволе за стављање лека у промет ("Сл. гласник РС", бр. 30/2012);  

16) Правилник о садржају обрасца сертификата о примени смерница добре 
произвођачке праксе за лекове који се употребљавају у ветеринарској медицини 
("Сл. гласник РС", бр. 34/2012)  

17) Правилник о подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет 
ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској 
медицини на велико, као и начину уписа ("Сл. гласник РС", бр. 71/2014); 
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18) Правилник о садржају обрасца дозволе за производњу ветеринарског лека и о 

регистру издатих дозвола за производњу ветеринарских лекова ("Сл. гласник 
РС", бр. 71/2014); 

19) Правилник о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у 
ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и 
поступку увоза медицинског средства која нису уписана у Регистар медицинског 
средства за употребу у ветеринарској медицини ("Сл. гласник РС", бр. 14/2015); 

20) Правилник о упису медицинског средства за употребу у ветеринарској медицини 
у регистар медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, о 
обележавању и садржају упутства за употребу, вигиланци, као и оглашавању 
медицинског средства за употребу у ветеринарској медицини ("Сл. гласник РС", 
бр. 94/2015); 

21) Правилник о начину прописивања и издавања лекова који се употребљавају у 
ветерини ("Сл. лист СРЈ", бр. 20/94); 

22) Правилник о условима за производњу, начину и поступку за декларисање, 
стављање у промет и начину употребе медициниране хране за животиње ("Сл. 
гласник РС", бр. 46/2013);  

23) Правилник о обрасцу и садржини рецепта за ветеринарске лекове, као и начину 
издавања и прописивања ветеринарских лекова ("Сл. гласник РС", бр. 48/2017) 

 
Област: Храна за животиње 
 

1) Правилником о општим и посебним условима хигијене хране за животиње 
(″Службени гласник РС" бр.78/10″) 

2) Правилник о храни за животиње са посебним потребама,("Сл. гласник РС", бр. 
53/10) 

3) Правилник о условима за декларисање, означавање и рекламирање хране за 
животиње (″Службени гласник РС бр. 4/10″) 

4) Правилник о квалитету хране за животиње („Службени гласник РС”, бр. 4/10, 
113/12, 27/14) 

5) Правилник о утврђивању програма систематског праћења резидуа 
фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, 
производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за 
животиње, ("Сл. гласник РС", бр. 91/09) 

6) Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за 
заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за 
коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту 
биља („Службени гласник РС”, бр. 29/14, 37/14 – исправка, 39/14, 72/14, 80/15, 
84/15, 35/16 и 81/16) 

7) Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама 
остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и 
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храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака 
средстава за заштиту биља ("Сл. гласник РС", бр. 21/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Инструкције/Директиве/Процедуре/Упутства 
 

1) Инструкцијa o правилима службеног узорковања за мониторинг одређених 
супстанци и резидуа у живим животињама и производима животињског порекла. 
Бр. 323-07-01577/2010-05 од  06.04.2010.  

2) Инструкција којом се утврђују општи и посебни хигијенски захтеви и 
организација службене контроле за производе и објекте који се региструју за 
извоз млека и производа од млека на тржиште Европске Уније бр. 232-07-
03143/2010-05 од 14.04.2010.године 

3) Процедура одобравања, суспензије или повлацења одобрења објекта 
4) Инструкција и чек листе за преглед објеката за извоз у Царински Савез 
5) Упуство и Приручник за TRACES систем 
6) Упуство о  начину вршења службене контроле  објекта у  промету  на мало меса  
7) Инструкција о примени члана 19.став 1 Правилника о квалитету  уситњеног 

меса, полупроизвода од меса  и производа од меса 
8) Директива о начину поступања ветеринарског инспектора  приликом 

коришцења, попуњавања и достављања контролних листа у објектима  за 
производњу ловачких трофеја  који се искључиво  састоје  од  костију, рогова , 
папака , канџи  и зуба 

9) Директиву о начину поступања ветеринарског инспектора приликом 
коришћења, попуњавања и достављања контролних листа у поступку 
утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у објектима за 
сакупљање и третирање споредних производа животињског порекла 

10) Инструкција о правилима службеног узорковања за мониторинг  одређених 
супстанци  и резидуа  у живим животињама  и производима животињског 
порекла  број 323-07-015772010-05 од 06.04.2010 

11) Водич за примену микробиолошких критеријума 
12) Инструкција  о начину и поступку спровођења службене контроле  у 

малопродајним објектима 
13) Инструкција о нацину прегледа пошиљки у поступку увоза - враћања  

стерилизованог млека из Црне Горе  
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14) Процедура за месечни  улаз сировог млека  и добијених млечних производа  у  

млекарама за Статистику 
15) Информација о поступању са СПЖП – или обавезна поступак спровођења 

службене контроле везано за разврставње, руковање, обележевање и 
нешкодљиво уништавање споредних производа животињског порекла 

16) Допис у вези  Мониторинга – раног откривање и дијагностиковање ТСЕ  
17) Обавештење о начину примене Одлуке о  накнади за ветеринаско санитарном 

прегледу  животиње  у кланицама/ типски записник и решење  
18) Обавештење о обавезама пијачних управа  
19) Упуство у поступку  службене контроле деклариција  на производима  од  млека 
20) Упуство за попуњање чек листи ,,Подаци  о општим и посебним условима  

објеката за производњу  и промет намирница анималног порекла» 
21) Упутсво за попуњавање дневне листе »Дневне листе за преглед  објеката  за 

производњу и промет хране за животиње»  
22) Директива за сабиралиште млека и чек листа 
23) Инструкција о начину вођења електронске евиденције објеката/субјеката у 

пословању храном 
24) Инструкција о смањеној учесталости физичких прегледа пошиљака одређених 

производа који подлежу ветеринарском прегледу и контроли, при увозу у 
Р.Србију - број 323-07-9890/2009-05, од 15.12.2009 год. 

 
 
 
 
Завршне напомене 
 
Одељење ветеринарске инспекције- Управе за ветерину, Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине задржава право измене и допуне Годишњег плана 
инспекцијског надзора за 2018. годину. 
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину ће се редовно ажурирати,  
узимајући у обзир следеће:  

• Нове законске прописе 
• Појаву нових ризика по здравље људи и животиња 
• Измене у организацији рада одељења за послове инспекцијског надзора и 

контроле 
• Резултате инспекцијских надзора ветеринарске инспекције у Републици Србији; 
• Научна открића,  
• Резултате ревизија.  
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