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Годишњи извештај Одељења граничне ветеринарске инспекције за 2019. годину 

о ветеринарско санитарној контроли пошиљака животиња, производа животињског 

порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла, 

хране за животиње и пратећих предмета 

 

 
Гранична ветеринарска инспекција је у 2019. години обавила 53.470 прегледа пошиљaка 

које подлежу ветеринарско санитарном прегледу на 8 друмских прелаза, 6 железничких прелаза, 

2 речна прелаза и једном ваздушном граничном прелазу на којима се обавља ветеринарско 

санитарна контрола пошиљaкa у увозу, извозу и транзиту. Што представља повећање од 18,6% у 

односу на 2018. 

 

Гранични ветеринарски инспектори су обавили : 

 

 

У увозу 2.396 прегледа пошиљака животиња. Прегледано је 21.703.963 комада животиња  

( у ову количину урачунате су и пошиљке као што су приплодна јаја, семе бикова, семе 

нерастова, акваријумске рибе, слатководне рибе, оплођена икра, којe се убрајају у живе 

животиње. У транзиту је обављено 473 прегледа пошиљака животиња и 923.299 комада 

животиња и у извозу 0 прегледа пошиљака животиња и 0 комада животиња. 

 

Гранични ветеринарски инспектори су обавили 36.419 прегледа пошиљки  производа 

животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла, 

хране за животиње, пратећих предмета у увозу Прегледано је 358.373.751 кг робе.  

У транзиту је обављено 14.182 прегледа пошиљака производа животињског порекла, 

хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла, хране за животиње, 

пратећих предмета. Прегледано је 189.085.533 кг робе. 

У извозу је обављено 0 прегледа пошиљака производа животињског порекла, хране 

животињског порекла, споредних производа животињског порекла, хране за животиње, пратећих 

предмета. Прегледано је 0 кг робе. 

 

 

Привремено је увезено 10.042 животиње у 111 извршених прегледа (такмичења, трке, 

изложбе, дресура).  

 

 



 

 

• Донето је решење забране за 8 пошиљке у увозу животиња за 257 комада 

 

• Донето је решење забране за 6 пошиљакa у транзиту животиња за 636 комада жив.   

  

 

Донето је решење забране у увозу за 134 пошиљака за укупну количину од 753.995 кг,  у 

транзиту за 22 пошиљке у укупној количини од 120.962 кг -производа животињског порекла, 

хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла, хране за животиње, 

пратећих предмета. 

             

 

 

 

 

  Решења о забрани увоза донета су због: 

 

 

микробиолошке неисправности у 9 увоза,  

неодговарајућег квалитета- 8 увоза, 

неусловног транспорта 7 увоза, 

хемијско загађење у 6 увоза, 

остало лабораторијски неисправно 1  увоз, 

недозвољени објекат у 1 увоз, 

неодговарајуће/недостајуће документације- 51 увоз  

непостојање или неисправна декларација 5 увоза,    

пошиљка у збирном транспорту са неисправном робом –  47 увоза, 

због епизотиолошке ситуације земље порекла – 2 увозa, 

истекао рок употребе – 1 увоз, 

неадекватно складиштење – 1 увоз , 

неусаглашен  гранични прелаз уласка у земљу са вет. сертиф. – 4 увоза 

неисправан идентитет 1 – 65 ком. говеда за тов 

 

Решење о забрани транзита: 

 

За  пошиљaкa је донето решење о забрани због неодговарајуће документације 12,  а у 14 

случајева због епизотиолошке ситуације земље порекла, пошиљка се налази у збирном 

транспорту са робом која не испуњава услове за провоз 2 . 

 

Код  пошиљака, након доношења решења о забрани увоза 128 је враћено са границе, а 14  је 

нешкодљиво поништено у овлашћеним установама. 

 

 

 

 

Број прегледаних пошиљки по граничним ветеринарским станицама 
       

           
 

 



         

            

Гранична 

ветеринарска 

станица 

увоз извоз провоз 

Београд 1017 0 218 

Шид 21662 0 7387 

Суботица 12929 0 4557 

Мали Зворник 249 0 354 

Гостун 739 0 13 

Прешево 1220 0 936 

Димитровград 999 0 1190 

   

 

Накнаде за извршене ветеринарско санитарне прегледе 
 
 

• На име накнаде за ветеринарско санитарни преглед на рачун Управе за ветерину уплаћено 

је у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.  

148.464.320,00 Дин. 
 
 

• На име Републичких административних такси на рачун буџета Републике Србије 
уплаћено је у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. 

38.642.310,00 Дин  
 
 
 
 

 

Лабораторијски узорци 

 
У 2019. години на граничним прелазима  узето је 5.782 узорака производа и послато у 

овлашћене и акредитоване лабораторије ради испитивања здравствено хигијенске исправности и 

квалитета производа.  

 

 

*У 2019. години  увезено је 3.872 пошиљке намењених за  територију АП Косово и 

Метохија од тога 656 пошиљака живих животиња, 260.228комада и 3.216 пошиљака производа, 

сировина и отпадака животињског порекла у количини од 46.343.480кг. 

 


