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1. САДРЖАЈ 

 
Делови информатора 
 
 

1. садржај 
2. основни подаци о државном органу и информатору 
3. организациона структура 
4. опис функција старешина 
5. списак најчешће тражених информација од јавног значаја 
6. опис надлежности, овлашћења и обавеза 
7. опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 
8. навођење прописа 
9. услуге које орган пружа заинтересованим лицима 
10. поступак ради пружања услуга 
11. преглед података о пруженим услугама 
12. подаци о јавним набавкама 
13. извештај о извршењу закона о буџету Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за ветерину по изворима финансирања и апропријацијама 
расхода за период 01.01.2012. – 24.10.2012.године 

14. чување носача информација 
15. врсте информација у поседу 
16. врсте информација којима државни орган омогућава приступ 
17. информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значаја 
18. подаци о средствима рада – прилог 1 

 
 
 
 
 

   
   
  

   
   
  

 
 

 



 2

            2. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ 
 

 

   
   

   

 

1. Назив државног органа Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 

 Адреса седишта Немањина бр. 22-26 
 Матични број 74535580 
 ПИБ 102199463 
 Адреса електронске поште  

2. Име одговорног лица за тачности и потпуност 
података  

3. Датум првог објављивања информатора  

4. 

Датум последње измене или допуне или датум 
када је извршена последња провера на основу 
које је закључено да није потребно уносити ни 
измене ни допуне 

 

5. 
Напомена о месту где се може остварити увид 
у информатор и набавити штампана копија 
информатора 

 

6. Веб адреса информатора www.mpt.gov.rs 
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Б. НАРАТИВНИ ПРИКАЗ 

 
 

 
 Управа за ветерину (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља  послове 
државне управе и стручне послове који се односе на: здравствену заштиту 
животиња; ветеринарску и санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и 
спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског 
порекла, семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за 
оплођавање животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може 
пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за 
животиње; регистрацију и контролу рада објеката за производњу намирница 
животињског порекла (кланице, млекаре и др.); контролу објеката за производњу 
хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског 
порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и 
спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге 
послове одређене законом.  
 
У  Управи се образују следеће уже унутрашње јединице: 
 
1. Одељење за здравствену заштиту, добробит и следљивост  
животиња; 
2. Одсек за регистрацију ветеринарских организација и  
ветеринарске услуге;  
3. Одељење за ветеринарско јавно здравство; 
4. Одељење за међународни промет и сертификацију;  
5. Одељење за правне, опште и финансијско материјалне послове; 
6. Одељење ветеринарске инспекције; 
7. Одељење граничне ветеринарске инспекције; 
8. Група за интерне провере и управљање системом квалитета. 
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНE 
 

1) Назив функције и име старешине:  
Директор: др Зоран Мићовић (до 30.08.2012.године – по Решењу о 
престанку рада на положају директора Управе за ветерину у 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 24 број 119-
5480/2012 од 30.08.2012.године)  

 Координатор Управе за ветерину: Слободан Шибалић (по решењу 
министра пољопривреде, шумарства и водопривреде бр, 119-01-50/2012-03 од 
03.09.2012.године) 
  
 2) Опис овлашћења и дужности: 
 Руководи, планира, организује и координира рад Управе; даје упутства за 
рад државних службеника и намештеника у Управи; распоређује послове на уже 
унутрашње јединице; обавља најсложеније послове из делокруга Управе; подноси 
извештаје о раду Управе; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; 
остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима; обавља и друге послове 
које одреди министар. 
 
 
 
 
 3) Поступак који се примењује при доношењу одлука 
 управни поступак 
 
 4) Врсте одлука које доноси 
 Решења, закључци, упутства, директиве, одлуке 
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5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА 

 
  
  

1. Центар за развој еколошке свести „Извор“ Београд – захтев за списком са 
именима и адресама кланица у Републици Србији 

2. Удружење грађана „АЛФА“ Београд – захтев за међународним сертификатима 
издатим за псе са наведеним бројевима чипова 

3. Драгана Обреновић – захтев о подацима о објектима СУР „Печењера Јолетић“ 
Бела Земља 

4. Епар Оипа Србија , Суботица – захтев у вези са уговорима са ловачким 
удружењима 

5. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за достављање расположиве 
документације о објектима „Зобнатица“а.д. из Бачке Тополе 

6. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за достављање расположиве 
документације о азилу и прихватилишту за напуштене псе и мачке у 
Суботици 

7. Друштво за заштиту и добробит животиња „АРКА“, Нови Сад – захтев за 
информацијама о поступању Управе за ветерину поводом пријаве овог 
удружења против организатора и учесника борби гусана у Мокрину 

8. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за достављањем расположиве 
документације у вези са прихватилиштима за напуштене псе и мачке, 
фармама за копитаре, папкаре, крзнашице и живину, одгајивачницама разних 
животиња и објектима за држање животиња над којим контролу врши 
ветеринарска инспекција Суботица 

9. Удружење „Птице певачице фауне Европе“, Пирот – захтев за документацијом 
у вези са уписом у Регистар за огледе на животињама физичког лица 

10. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за информацијама о поступању 
ветеринарске инспекције Пчињског управног округа у селу Миланово, 
општина Врање 

11. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за достављање информација у вези са 
коњима „Лали“, „Јунак“ и „Видрица“, ветеринарском службом у 
„Зобнатица“а.д., Бачка Топола, коњичким клубом „Линда“, Суботица и 
коњичким клубом Ромић Андрије из Суботице 

12. Милан Ђурић, Београд – захтев за документацијом која се односи на рад 
азила, прихватилишта за псе на територији Републике Србије 

13. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев у вези са објектом за привремени 
смештај паса и мачака, Гањо шор у Суботици 

14. Организација „БИРН Србија“ Београд – захтев који се односи на расходе 
Управе за ветерину на буџетским линијама „специјализоване услуге“ и 
„услуге по уговору“ за 2011.годину 

15. Ивана Ајтић Курмазовић, Београд – захтев за документацијом која се односи 
на испитне рокове за полагање стручног испита дипломираних ветеринара и 
ветеринарских техничара за период од 01.12.2010. до 01.03.2012. године 

16. Удружење грађана „АЛФА“ Београд – захтев за информацијама о броју паса 
за које је 2012.године издат међународни сертификат за излазак из земље и о 
бројевима чипова за наведене псе 

17. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за информацијама о поступању 
ветеринарске инспекције у Старој Пазови у вези са прихватилиштем за 
напуштене псе и мачке  у Старој Пазови 
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18. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за информацијама о поступању 
ветринарске инспекције у Суботици у вези са прихватилиштем у Суботици, 
Титоградска 53. 

19. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за информацијама о поступању 
ветеринарске инспекције у Суботици по пријави против Зоолошког врта на 
Палићу 

20. Еколошки покрет Новог Сада, Нови Сад – захтев за информацијама о земљама 
из којих се увози месо за тржиште Србије, ко су увозници, количине које се 
увозе, контрола на присуство резидуа приликом увоза меса итд. 

21. Драгана Алексић, Београд – захтев за информацијама о категоријама прихода 
и расхода Управе за ветерину, броју запослених и нагажованих лица у Управи 
за ветерину 

22. Епар Оипа Србија, Суботица – захтев за информацијама о поступању 
ветеринарске инспекције из Суботице по пријави истог удружења против 
незаконитог поступања Града Суботице, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица 

23. Policy Center – Центар за практичну политику – захтев за информацијама о 
износу новца утрошеног на запослене на територији АП Косово и Метохија у 
2010. и 2011.години, броју запослених који имају пребивалиште на 
територији АП Косово и Метохија и износу новца из буџета који је исплаћен 
корисницима са територије АП Косово и Метохија  
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 
 Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: здравствену заштиту 
животиња; ветеринарску и санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и 
спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског 
порекла, семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за 
оплођавање животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може 
пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за 
животиње; регистрацију и контролу рада објеката за производњу намирница 
животињског порекла (кланице, млекаре и др.); контролу објеката за производњу 
хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског 
порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и 
спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге 
послове одређене законом.  
 
7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 
ОБАВЕЗА 
 

у складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12) Управа 
за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу 
Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, број 91/ 05, 30/10, 93/12), Закона о 
безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/ 09), Закона о добробити 
животиња  („Службени гласник РС”, број 41/ 09)и Закона о лековима и медицинским 
средствима(„Службени гласник РС“ бр. 30/2010) поступа на следећи начин: 

Одељење за здравствену заштиту, добробит и следљивост животиња обавља 
послове који се односе на: 

 учествовање у припреми дугорочне стратегије здравствене заштите 
животиња, програма мера здравствене заштите животиња, посебних програма 
заштите здравља животиња од заразних болести животиња, програма 
сертификације газдинстава слободних од заразних болести животиња; 

 праћење извршења програма здравствене заштите животиња; 

 праћење епизоотиолошке ситуације у Републици и свету; 

 праћење спровођења мера на спречавању појављивања, ширења и 
искорењивања заразних болести; 

 праћење заштите и добробити животиња и припрему смерница из области 
добробити и доброг поступања са животињама; 

 прописивање ветеринарско санитарних услова у карантину и објектима у 
којима се држе, узгајају, и врши промет животиња; 

 припрему програма и праћење реализације обележавања, регистрације, 
праћења кретања и следљивости животиња; 

 вођење централне базе обележених и евидентираних животиња, вођење 
регистра објеката у којима се држе и узгајају животиње; 

 управљање информационим системом здравствене заштите животиња; 
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 успостављање система сертификације газдинстава слободних од заразних 
болести животиња и праћење реализације програма ради добијања статуса 
Републике слободне од заразних болести животиња; 

 учествовање у припреми и реализацији пројеката из области здравствене 
заштите и добробити животиња; 

 учешће у оцењивању ефективности система и припреми предлога 
корективних мера ветеринарско-санитарне контроле, као и развоју процедура за 
увођење система управљањав квалитетом заштите здравља и добробити 
животиња; 

 обавља и друге послове из ове области. 

Група за добробит животиња обавља послове који се односе на: 

 праћење добробити животиња и припрему смерница из области добробити 
и доброг поступања са животињама; 

 прописивање ветеринарско санитарних услова у објектима у којима се 
држе, узгaјajу, и врши промет животиња; 

 вођење регистра објеката у којима се држе и узгајају животиње и врши 
промет животиња; 

 учествовање у припреми и реализацији пројеката за области добробити 
животиња; 

 обавља и друге послове из ове области. 

Група за обележавање и следљивост животиња обавља послове који се односе 
на: 

 припрему програма обележавања животиња; 

 вођење централне базе о обележеним животињама и регистрованим 
фармама, објектима, транспортним средствима; 

 праћење кретања и следљивости обележених животиња; 

 израду програма везаних за обележавање и следљивост животиња и вођење 
централне базе; 

 припрему документације за блокаду газдинстава у централној бази на 
којима је утврђена заразна болест; 

 учествовање у припреми и реализацији пројеката за области обележавања 
и следљивости животиња; 

 обавља и друге послове из ове области. 

Одсек за епизоотиологију обавља послове који се односе на: 

 учестовање у припреми дугорочне стратегије, програма мера и посебних 
програма здравствене заштите домаћих и дивљих животиња; 

 сертификацију газдинстава слободних од заразних болести животиња; 

 праћење извршења Програма мера здравствене заштите животиња и 
посебних програма здравствене заштите; 
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 праћење и вођење евиденције о појави и престанку заразних и паразитских 
болести животиња, зооноза и антимикробне резистенције код животиња и 
предузетим мерама; 

 управљање информационим системом здравствене заштите животиња; 

 праћење епизоотиолошке ситуације; 

 успостављање система сертификације газдинстава слободних од заразних 
болести животиња и праћење реализације програма ради добијања статуса 
Републике слободне од заразних болести животиња; 

 учествовање у припреми и реализацији пројеката из области здравствене 
заштите; 

 обавља и друге послове из ове области. 

ОДEЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКО ЈАВНО ЗДРАВСТВО обавља послове који 
се односе на: 

  

 стратешко планирање и креирање стручне политике и развојних програма 
у области безбедности хране животињског порекла и хране за животиње; 

 интегрисање система управљања заштитом здравља животиња и 
сертификације безбедности хране и производа животињског порекла; 

 развој програма и припремање процедура и поступака за утврђивање 
испуњености ветеринарско-санитарних услова за рад, регистровање или 
одобравање објеката за клање животиња, производњу и промет хране и производа 
животињског порекла, производњу и промет хране за животиње и објеката за 
сакупљање, складиштење, прераду, коришћење и уништавање лешева животиња и 
споредних производа животињског порекла; 

 припремање докумената за развој, увођење и проверу интерних система 
контроле произвођача у области безбедности хране, хране за животиње и 
споредних производа животињског порекла; 

 припремање редовних и ванредних програма систематског испитивања 
безбедности хране животињског порекла и хране за животиње; 

 планирање, припрему и учествовање у реализацији програма за 
успостављање и унапређење националног система безбедности хране, хране за 
животиње и система за прикупљање, складиштење, прераду, коришћење и 
уништавање споредних производа животињског порекла; 

 вођење Регистара објеката из области ветеринарског јавног здравства; 

 учешће у оцењивању ефективности система и припреми предлога 
корективних мера у области ветеринарско-санитарне контроле објеката и 
програма ветеринарског јавног здравства; 

 развој процедура за увођење система управљања квалитетом у области 
ветеринарског јавног здравства; 

Ветеринарско санитарну контролу увоза и транзита пошиљака живих животиња, 
производа животињског порекла и хране за животиње, обавља гранична 
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ветеринарска инспекција на одређеним граничним прелазима. Правилником о 
врстама пошиљки које подлежу ветеринарско санитарној контроли и начину 
обављања ветеринарско санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима 
«Сл.гласник РС» бр. 56/10, дат је списак живих животиња и производа који 
подлежу ветеринарско санитарној контроли приликом уношења у Републику 
Србију. 

Одсек за међународни промет 

  

 процедура издавања решења о утврђивању ветеринарско санитарних 
услова за увоз/ провоз пошиљака у/кроз  Републику Србију које подлежу 
ветеринарској контроли приликом увоза и провоза, 

 усаглашава Међународне ветеринарске потврде (сертификате) за увоз и 
провоз пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране 
животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског 
порекла и пратећих предмета, 

 стандарди и продедуре за увоз, извоз и провоз. 

Група за сертификацију 

  

 усаглашава Међународне ветеринарске потврде (сертификате) 
за извозпошиљака животиња, производа животињског порекла, хране 
животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског 
порекла и пратећих предмета у земље чланице Европске Уније и остале земље, 

 доставља гаранције за одобрене и регистроване извозне објекте у Босну и 
Херцеговину, Македонију, Црну Гору, Републику Хрватску као и земљама 
чланицама Царинског савеза (Руска Федерација, Казахстан, Белорусија), 

 доставља гаранције за регистроване објекте за извоз споредних производа 
животињског порекла у Европску Унију. 

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;  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, 
над спровођењем прописаних и наређених мера за спречавање појављивања, 
откривање, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразних болести 
животиња; над средствима за превоз и условима превоза, над објектима, опремом, 
условима и начином рада субјеката који обављају ветеринарску делатност и 
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ветеринарских организација, над добијањем, производњом, складиштењем 
репродуктивног материјала; над применом лекова и медицинских средстава за 
употребу у ветерини, као и над 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. 
Све подробније информације о конкретним процедурама у поступању Управе за 
ветерину могу се пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде – Управа за ветерину www.vet.minpolj.gov.rs  
 
 
  
 
 8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА  

 
- Закон о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12); 
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС”, број 91/ 05, 30/10, 93/12); 
- Закон о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/ 09); 
- Закон о добробити животиња  („Службени гласник РС”, број 41/ 09); 
- Закон о лековима и медицинским средствима(„Службени гласник РС“ бр. 

30/2010); 
 

                ЛИСТА ДОНЕТИХ ПРОПИСА УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ 
 

ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ  НАЗИВ ПРОПИСА (објављено) 
Члан 83 став 1 Закон о 
ветеринарству (Сл. Гласник 
бр. 91/ 05) 

- Правилник о утврђивању систематског праћења 
резидуа фармаколошких, хормонских и друих 
штетних материја код животиња, производа 
животињског порекла, хране за животињског 
порекла и хране за животиње. (Службени гласник 
РС бр 44/07) 

-  
ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ  НАЗИВ ПРОПИСА (објављено) 
Закона о ветеринарству („Сл. 
гласник РС“ бр. 91/05) 

Правилник о ветеринарско – санитарним условима 
објеката за производњу и промет хране животињског 
порекла („Службени гласник РС“ бр.11/08) од 31.01. 
2008/  
 
 

Закона о ветеринарству („Сл. 
гласник РС“ бр. 91/05) 

Правилник о садржини и начину вођења регистра 
правних лица за обављање ветеринарске делатности и 
регистра предузетника који обављају послове 
ветеринарске делатности (Службени гласник РС бр. 
11/2008) oд 25.01.2008. године/ 
 
 

Закона о ветеринарству („Сл. 
гласник РС“ бр. 91/05) 

Правилник о условима у погледу објеката, опреме и 
средстава за рад, као и о условима у погледу стручног 
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кадра које мора да испуњава центар за репродукцију 
животиња и вештачко осемењавање (Службени. 
Гласник РС бр. 8/08)  од 16.01. 2008. године/ 
 

Закон о лековима и 
медицинским средствима 
Сл. Гласник РС 84/04 и 84/05 

1. Правилник о садржини и начину обележавања 
спољашњег и унутрашњег паковања лека и о 
садржају упутства за пацијенте (Службени гласник 
РС бр. 27/08 и 31/08) од / 

 
Правилник о измени и допуни  
 
2. Правилник о садржини и начину обележавања 

спољашњег и унутрашњег паковања лека и о 
садржају упутства за пацијенте (Службени гласник  
РС бр. 104/09) од 16.12.2009. 

Члан 51 Закон о лековима и 
медицинским средствима 
Сл. Гласник РС 84/04 и 84/05 

Правилник о клиничком испитивању лекова који се 
употребљавају искључиво у ветеринарској медицини 
(Службени гласник РС бр. 24/08) 10.03.2008./ 
 
 

Закон о лековима и 
медицинским средствима 
Сл. Гласник РС 84/04 и 84/05 

Правилник о условима за производњу лекова 
(Службени гласник РС бр. 27/08) од  11.03.08/ 
 
 

Закон о лековима и 
медицинским средствима 
Сл. Гласник РС 84/04 и 84/05 

Правилник о условима за увоз лекова и медицинских 
средстава који немају дозволу за стављање у промет 
(Службени гласник РС бр.37/08) 11.04.2008./ 
 
 

Закон о лековима и 
медицинским средствима 
Сл. Гласник РС 84/04 и 84/05 

Правилник о условима за промет на велико  лекова и 
медицинских средстава (Службени гласник РС 
бр.27/08) од 17.03.2008./ 
 
 

Закон о безбедности хране („Служнбени гласник РС“бр. 41/2009), донет 02. јуна 
2009/ 
 
 
Закон о добробити животиња („Служнбени гласник РС“ бр. 41/2009),/  
 
 
Правилник о садржини и начину вођења Регистра објеката за држање животиња 
(„Служнбени гласник РС“ бр. 17/2009) донет 13. марта 2009. год; /  
 
 
Правилник о садржини и начину вођења Регистра правних лица за обављање 
ветеринарске делатности  и Регистра предузетника који обављају послове ветеринарске 
делатности ("Службени гласник СРС" бр.  17/09) донет 13. марта 2009. год / 
 
 
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 
сузбијања и искорењивања заразне болести плавог језика, као начин њиховог 
спровођења („Служнбени гласник РС“ бр. 18/2009) донет 16. марта 2009. год./  
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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 („Службени гласник РС“ бр. 51/2009) донет 14. јула 2009. год./   
 
 
 

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 
сузбијања и искорењивања заразне болести бруцелозе говеда, као и  начин утврђивања 
статуса газдинства слободних од бруцелозе говеда („Служнбени гласник РС“ бр. 
55/2009), донет  21. јули 2009./   
 
 
 
Правилник о начину обележавања говеда и вођењу евиденције о обележеним говедима 
(„Службени гласник РС“ бр.57/09 )донета измена 24. јула 2009. год./   
 
 
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 
сузбијања и искорењивања заразне болести беснила и начину њиховог спровођења 
(„Служнбени гласник РС“ бр. 78/2009) донет 23. септембар 2009. год. / 
 
Правилник о измени и допуни правилника о обрасцима и садржини легитимације 
ветеринарског инспектора и граничног ветеринарског инспектора, изгледа знака и 
службеног одела  граничног ветеринарског инспектора и начину вођења евиденције о 
издатим легитимацијама, („Службени гласник РС“ бр. 14/08 и измена 85/2009) од 
30.10.09. год./ 
 
 
Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад, као и у погледу 
стручног кадра које мора да ипуњава ветеринарска апотека („Службени гласник РС“ 
бр. 91/2009), донет  06. новембра 2009 год./ 
 
 
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 („Служнбени гласник РС“ 
бр. 91/2009), донет  06. новембра 2009. год./ 
 
 
Правилник о условима за оцену поступака самоконтроле у пословању храном за 
животиње („Службени гласник РС“ бр. 94/2009), донет 12. новембра 2009. год / 
 
 
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 
сузбијања и искорењивања заразне болести атипичне куге живине („Службени гласник 
РС“ бр. 95/2009) донет 17. новембар 2009. год./   
 
 
Правилник о условима за објекте у којима се производи  храна за животиње, као и о 
облику и садржини евиденције која се води у објектима за производњу и промет хране 
за животиње („Службени гласник РС“ бр. 103/2009) донет 11. децембра  2009. год./ 
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Наредба о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња 
транмисионих спонгиформних енцефалопатијау Републиди Србији („Службени 
гласник РС“ бр. 8/2009), донет 03. фебруар 2009. год./  
 
 
Уредба о висини накнаде за издавање и продужавање уверења о здравственом стању 
животиња ("Службени гласник СРС" бр. 3/09)/ 
 
 
Уредба о накнади за издавање и продужење уверења о здравственом стању животиња 
(„Службени гласник РС“ бр. 26/2009) донет 02. април 2009. год/ 
 
 
Решење о забрани промета и употреби супстанци и лекова намењених употреби у 
ветеринарској медицини за третирање животиња које се користе за исхрану људи 
(„Службени гласник РС“ 96/2009) / 
 
 
Правилник о квалитету сировог млека („Служнбени гласник РС“ бр. 21/2009) донет 27. 
март 2009/  
 
 
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 
сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог 
спровођења. („Службени гласник РС“ бр. 102/2009) од донет 13. марта 2009. год./  
 
 
Правилник о условима за декларисање, означавање и рекламирање хране за животиње 
(„Службени гласник РС“ бр. 4/2010) од  29.01.2010/ 
 
 
Правилник о квалитету хране за животиње („Службени гласник РС“ бр. 4/2010) од  
29.01.2010/ 
 
 
Правилник о престанку важења одређених правилника („Службени гласник РС“ бр. 
4/2010) од 29.01.2010/ 
 
 
Инструкција о службеним методама узимања узорака за мониторинг и инспекцијски 
надзор хране за животиње 
 
Управа за ветерину МПШВ 
323-07-10339/2009-05 од 29.12.2009. 
 
 
Инструкција о узимању узорака и методама анализа хране за животиње 
 
Управа за ветерину МПШВ 
323-07-10300/2009-05 од 28.12.2009. 
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Инструкција о смањеној учесталости физичких прегледа пошиљака одређених 
производа који подлежу ветеринарском прегледу и контроли, при увозу у републику 
Србију 
 
Управа за ветерину МПШВ 
323-07-9890/2009-05 од 15.12.2009 
Инструкција о издавању међународних ветеринарскох потврда (сертификата) за 
извозне пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског 
порекла и хране за животиње 
 
Број: 337-00-00092/2010-05 од 10.02.2010. године 
Правилник o условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, 
просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгају 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 
(„Службени гласник РС“ бр. 6/2010) од 12 02 2010./ 
 
 
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2010. 
годину („Службени гласник РС“ бр. 6/2010) 12 02 2010./ 
 
 
Правилник о утврђивању мера за рано откривање, спречавање ширења, сузбијања и 
искорењивања заразне болести афричке куге коња, као и начину њиховог спровођења 
(„Службени гласник РС“ бр. 6/2010) 12. 02. 2010. /  
 
 
Правилник о утврђивању мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијања и искорењивања инфекција живине одређеним серотиповима 
салмонеле (Службени гласник РС бр. 7/2010 од 19.02.2010.) 

 
Правилник о утврђивању мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање 
ширења, сузбијања и искорењивање заразне болети авијарна инфлуенца као и начину 
њиховог спровођења (Службени гласник РС бр. 7/2010 од 19.02.2010.) 

 

Правилник о утврђивању мера за рано откривање, спречавање ширења, сузбијања и 
искорењивања везикуларне болести свиња као и начину њиховог спровођења; 
(Службени гласник РС бр. 10/2010 од  02.03.20120.)/   
 
 
Правилник о условима у погледу превозних средства у којима се перевозе животиње 
(„Службени гласник РС“ број 14/10 од 17.03.2010)   
 
 
Правилник  о измени и допуни правилника о начину обележавања говеда и вођењу 
евиденције о обележеним говедима (Службени гласник РС бр. 14/2010)/ 13.03.2010. 
 
 
Правилник o 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 за добробит животиња  током клања. (Службени гласник РС бр. 14/2010)/ 
13.03.2010./ 
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Правилник  о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, 
сузбијања и искорењивања заразне болести слинавке и шапа (Службени гласник РС бр. 
15/2010)/19.03.2010. 
 
 
Инструкција о начину поступања приликом некомерцијалног увоза паса и мачака у 
Републику Србију./ 
323-02-2269/2010-05 од 17.03.2010 
 
 

Правилник о садржини и начину вођења Централног регистра објеката,  („Службени 
гласнику РС“ бр. 20/2010 од 31.03.2010.)/ 
 
 
Закон о изменама и допунама Закона о ветеринарству (Службени гласник РС бр. 
30/2010) oд 07.05.2010; 
 
 
Правилник о хигијенско-техничким и радним условима које морају да испуњавају 
гранични прелази на којима постоји организована ветеринарско-санитарне контрола 
(Службени гласник РС бр. 30/2010, од 07.05.2010. године);/ 
 
 

Правилник о мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијања 
и искорењивање заразне болести афричка куга свиња; (Службени гласник РС бр. 
32/2010, од 14.05.2010. године);/ 
 
 
Закон о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 
30/2010) објављен 07.маја 2010./ Law on Medicines and Medical Devices  

Правилник о квалитету производа од млека и стартер култура („Службени гласник РС“ 
бр. 33/2010) донет 18.мај 2010/  
 
 

Правилник о листи мешовите  хране и начину вршења контроле мешовите хране 
(„Службени гласник РС“ бр. 33/2010) донет 18.мај 2010/ 
 
 
Правилник  о програму обуке о добробити животиња приликом превоза, као и 
садржини и начину вођења регистра превозника животиња (Службени гласник РС бр. 
38/10) од 04.07.2010./ 
 
 
Правилник о условима објеката, просторија, опреме и уређаја које морају да 
испуњавају ветеринарско-специјалистички заводи и ветеринарски инсптитути 
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(Службени гласник РС бр. 38/10) од 04.07.2010./ 
 
 
Правилник  о условима за упис  у  Реистар за огледе на животињама и садржини и 
начину вођења тог регистра,  програму обуке о добробити огледних животиња, обрасци 
захтева за одорење спровођења огледе на животињама, начину неге, поступања  и 
лишавања живота огледних животиња, за сваку врсту огледне животиње, као и 
садржини и начину вођења евиденције о држању, репродукцији, промету, односно 
спровођењу огледа на животињама, (Службени гласник бр.39/2010) од 08.06.20109 

Наредба о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање појаве, откривање, 
спречавање ширења, сузбијање и искорењивање трансмисионих спонгиформних 
енцефалопатија („Службени гласник РС“ бр 41/10) од 02.06.2010. 

Правилник о условима у погледу објеката, опреме, средстава за рад као и у погледу 
стручног кадрова које морају да испуњавају лабораторије („Службени гласнику РС”, 
број 45/10) 06 07 2010. 
 
 
Правилник о хигијени хране за животиње с посебним потребама  
(Службеном гласнику РС”, број 53/10 од 29. јула 2010. године) 

Правилник о начину обележавања пчелињих друштава и регистра пчелињака 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2010)/ од 04.08.2010. 
 
 
Правилник o врсте пошиљки које подлежу ветеринарско санитарној контроли и начину 
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обављања ветеринарско-санитарних прегледа на граничном прелазу. („Службени 
гласник РС“ бр. 56/2010)/ од 10.08.2010. 
 
 
Правилник о начину држања паса који могу представљати опасност по околину 
(„Службени гласник РС“ бр. 65/2010)/ од 14.09.2010./  
 
 
Правилник о ветеринарско-санитарним условима,односно општим и посебним 
условима за хигијену хране које морају да испуњавају објекти за промет одстрељене 
дивљачи, као и начин вршења службене контроле одстрељене дивљачи („Службени 
гласник РС“ бр. 68/2010)/ од 21.09.2010.) 
 
 
Правилник о изменама и допунама правилника квалитету производа од млека и стартер 
култура (Службени гласник РС 69/10) од 20.09.2010. 
 
 
Правилник о сдржини и изгледу обрасца, као и начину издавања заједничког 
ветеринарског улазног документа („Службени гласник РС“ бр. 70/2010)/ од 
30.10.2010.)/ 
 
 
Правилник о општој и посебној хигијени хране у било којој фази производње, прераде 
и промета („Службени гласник РС“ бр. 72/2010)/ 12 10 2010. 
 
 
Правилник о начину обележавања и регистрације копитара као и о службеној контроли 
идентификације, обележавања и регистрације копитара („Службени гласник РС“ бр. 
72/2010) од  08.10.2010./ 
 
 
Правилник о програму обуке о добробити животиња приликом њиховог превоза , као и 
садржни и начину вођења регистра превозних средстава (Службени гласник РС 73/10) 
15 10 2010./ 
 
 
Правилник о хигијени хране (Службени гласник РС 73/10) 15 10 2010. 
 
 
Правилник о условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки 
врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта (Службени гласник РС 75/ 10) 
од 08.10. 2010. 
 
 
Правилник о измени Правилника о утврђивању мерама за рано откривање, 
дијагностику, спречавање ширења, сузбијања и искорењивања инфекција живине 
одређеним серотиповима салмонеле (Службени гласник РС бр. 76/2010 од 19.02.2010.) 

 
Правилник о начину и поступку издавања Међународних ветеринарских потврда 
(сертификата) за пошиљке животиња, произвида животињског порекла, хране 
животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла 
и пратећих предмета, као и евиденција о издатим сертификатима (Службени гласник 
РС 76/10) 22 10 2010./  
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Правилник о општим и посебним условима хигијене хране за живитиње (Службени 
гласник РС 78/10) 28 10 2010./  
 
 
Закона потврђивању Европске конвенције о заштити кичмењака намењених за огледне 
сврхе и друге научне сврхе (Европске конвенције о заштити кичмењака намењених за 
огледне сврхе и друге научне сврхе, Стразбур 18. март 1986 
Закона о потврђивању Европске конвенције о заштити кућних љубимаца (Међународне 
конвенције о заштити кућних љубимаца Стразбур од 13. новембра 1987) 
Правилник о условима које мора да испуњавају места за утовар, претовар и истовар 
животиња, места за одмор и контролне станице (Службени гласник РС 92/10) од 
25.11.2010. 
 
  
Правилник о изменама  правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава 
за рад, као и у погледу стручних кадрова које мора да испуњава центар за репродукцију 
животиња и вештачко осемењавање (Службени гласник РС 93/10) од 10.12.2010./ 
 
 
Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службеној контроли 
идентификације, обележавања и регистрације свиња 
(Службени гласник РС 94/10) од 10.12.2010. 
 
 
Правилник о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразних болести 
трансмисионих спонгиформних енцефалопатија,  начину њиховог спровођења као и 
мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести 
(Службени Гласник бр.96/10) од 21.12.2010./ 
 
 
Правилник о начину и поступку спровођења службене контроле хране животињског 
порекла и начину вршења службене контроле животиња пре и после њиховог клања 
(Службени. Гласник бр.99/10) од 28.12.2010/ 
 
 
Правилник о начину обележавања и регистрације оваца и коза, као и о службеној 
контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза (Службени 
гласник РС 6/11) 08.02.2011./ 
 
 
Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад и у стручног 
кадра које мора да испуњава центар за складиштење и дистрибуцију семена вештачко 
осемењавање (Службени гласник РС 6/11) 08.02.2011./ 
 
 
Правилник 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 (Службени гласник РС 11/11) 23.02.2011. 
 
 
Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се вршити увоз и транзит 
пошиљки и пратећих предмета који подлежу ветеринарско санитарној контроли 
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("Службени гласник РС", бр. 14/11) 

4. март 2011. године 
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња (Службени 
гласник РС бр. 24/11) od 08 04 2011/ 
 
 
Правилник о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и посебним 
условима за хигијену хране животињског порекла, као и о условима хигијене хране 
животињског порекла (Службени гласник РС бр. 25/11) 13. 04. 2011/ 
 
 
Правилник о садржини овлашћења за превоз животиња, као и о елементима за 
одређивање дужег и краћег превоза животиња (Службени  гласник РС бр. 28/11) 13. 05. 
2011. 
 
 
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, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице 
(Службени гласник РС бр. 31/11) 18.05.2011. 
 
 
Правилник о обрасцу и садржини плана превоза као и наћину превоза животиња којим 
се обезбеђује заштита живота и добробити животиња (Службени гласник РС бр. 48/11) 
од 04.јула 2011. 
 
 
Правилник о изменама правилника о начину обележавања и регистрације оваца и коза, 
као и о службеној контроли идентификације, обележавања и регистрације оваца и коза 
(Службени гласник РС, бр. 57/ 11) од 04. јула 2011. 
 
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) 
Правилник о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње, ("Сл. 
гласник РС", бр. 14/12) 
Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за 
животиње, ("Сл. гласник РС", бр. 19/12) 
Правилник о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња за 2012. 
годину, ("Сл. гласник РС", бр. 21/12) 
Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака, ("Сл. гласник РС", бр. 
23/12) 
Правилник o квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од 
меса, ("Сл. гласник РС", бр. 31/12) 
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

Управа за ветерину пружа услуге здравствене заштите животиња; ветеринарске и 
санитарне контроле у производњи и у унутрашњем и спољном промету 
животиња, контролу хране за животиње и компоненти за производњу хране за 
животиње, врши регистрацију и контролу рада објеката за производњу намирница 
животињског порекла, контролише производњу и унутрашњи и спољни промет 
лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове 
одређене законом и другим правним прописима. 
 
 
  

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
  
 
Поступак за издавање аката који су у надлежности Управе за ветерину покреће се 
писменим захтевом подносиоца захтева. Уз захтев се прилаже документација 
прописана за то одређеним Правилницима. Након подношења захтева овај орган 
врши проверу да ли захтев садржи сву потребну прописану документацију. По 
потреби по поднетом захтеву за издавање аката, ради утврђивања чињеничног 
стања, врши се провера на терену. Против акта овог органа којим се издају акта 
странка може покренути управни спор тужбом код Управног суда.  
 
 
 
 
 
 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА ПРАЋЕЊЕ КРЕТАЊА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

   ЖИВОТИЊА ---     НАДОКНАДА ШТЕТЕ ЗА 2012 ГОДИНУ 

Захтеве за накнаду штете за угинуле и убијене животиње у случају сузбијања и 
искорењивања заразних болести подносе власници животиња, производа 
животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње и 
пратећих предмета.  

Извештај о броју обрађених предмета:  
 
1. ПРИМЉЕНО 309  ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ  ШТЕТЕ 
 
2. РЕШЕНО ПОЗИТИВНО 239 ЗАХТЕВА ЗА НАДОКНАДУ ШТЕТЕ 
 
3.РЕШЕНО НЕГАТИВНО 5 ЗАХТЕВА ЗА НАДОКНАДУ ШТЕТЕ 
 
4. НЕОБРАЂЕНИ ПРЕДМЕТИ 65 
 
 



 23

ИЗВЕШТАЈ ГРУПЕ ЗА ДОБРОБИТ – ПОСЛОВИ УСПОСТАВЉАЊА И 
ОДРЖАВАЊА ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА 

 
У вези са пословима утврђивања ветеринарско-санитарних услова у објектима за 
држање и узгој животиња (фарме: говеда, свиње, овце, живина, козе, коњи, 
фазани), уписа у регистар објеката инкубаторских станица, рибњака, егзотичних 
птица, као и одобравања објеката за промет животиња (сточне пијаце и сточни 
догони) у периоду од 01.01.2012. до 31.10.2012.године: 

- Поднето је укупно 843 захтева; 
- Архивирано укупно 685 предмета, од тога: 

500 предмета из 2012.године 
185 предмета из 2011.године 

- Издато је укупно 685 решења о утврђеним ветринарско-
санитарним условима у објектима; 

- Издато је 520 решења о формирању стручне комисије за преглед 
објеката 

  
                                          

ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ОДОБРАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ХРАНЕ И РАЗВОЈ И УСПОСТАВЉАЊЕ 

СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 
 
ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАДУ И ПРЕРАДУ МЛЕКА 
 
У 2012.години примљена су 220 нова предмета. 
Од тог броја решено је 118 предмета . 
102 предмета су у поступку  
Број решених из 2011: 85 
 
ОБЈЕКТИ ЗА КЛАЊЕ ЖИВОТИЊА, РАСЕЦАЊЕ И ПРЕРАДУ МЕСА 
 
У 2012.години примљена су 205 нова предмета. 
Број решених захтева у 2012. години: 
 -примљених у 2011. године: 82 
 - примљених у 2012.години: 95 
 
 
СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ( сакупљање, прерада и 
уништавање споредних производа животињског порекла, сточна гробља и јаме 
гробнице) 
 
У 2012.години примљена су 49 нова предмета. 
Од тог броја решено је 26 предмета. 
23 предмета је у поступку  
Из 2011. године пренето је 10 предмета и сви су решени. 
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12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
  

                          
                       Република Србија 
             МИНИСТАРСТВО  
          ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ 
       ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
                     - Управа за ветерину - 
                    Број: 404-02-83/2012-05 
                        Дана: 05.01.2012.  
 
   
        На  основу  члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 116/08) и члана 30. став 2. Закона о државној 
управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005) директор Управе  за  ветерину  доноси 
 

ПЛАН  ЈАВНИХ НАБАВКИ  ЗА  2012. ГОДИНУ 
 
 
       Овим Планом јавних набавки се пројектују потребаме Управе за ветерину Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде  за 2012.годину, и то: 
 

 
 

Ред. 
Бр. 

 
 
 

предмет набавке 

 
процењена 
вредност 

набавке без 
ПДВ-а 

 
 
 

количина 

 
 

критеријум за 
избор 

 
 

врста 
поступка 

Оквирно 
време 

покретања 
поступка 

Оквирно 
време 

реализације 
поступка 

Конто 
(планска 
година) 

извор 
финансира

ња 

 
1. 

услуге/ 
aimcs 

ветеринарских 
апликација 

 
 

45.000.000,00  

      
 

3 године 

 
Најнижа 

понуђена цена  

 
 

отворени       јануар 
 

фебруар 
    
    423  
 

01 
04 
13 

 
2. 

добра / 
бонови за 

бензин и дизел 
гориво 

 
31.000.000,00 

 

      
 

 
економски 

најповољнија 
понуда 

 

 
 

отворени       јануар 

фебруар 
фебруар     426  

01 
04 
13 

 
 
4. 

услуге/ 
реализације 
Програма 

 
51.000.000,00 

  
 1 година 

 
Најнижа 

понуђена цена 

 
 
погађање без 

 
април 

април 
  

 
 

01 
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           ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 
                         01 – БУЏЕТ 

                   04 - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
                        13- НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК  

                                                                                                                             ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

систематског 
праћења резидуа  

објављивања 
 

451 04 
13 

5. Добара/ 
Дијагностичких 

јединица за послове 
лабораторијских 

испитивања узорака 
на присуство 

трансмисивних 
спонгиофорних 
енцефалопатија 

 
 
 

До 40.000.000,00 

 
 
 

30.000 
јединица 
период: 
1 година 

 
 
 

Најнижа 
понуђена цена 

 
 
 
 

Погађање без 
објављивања 

 
 
 

јул јул 

 
 
 

451 

 
 

        01 
04 
13 

 
 
10 

услуге, 
лиценци „Оracle“ 

оперативног 
система 

 

 
до 4.500.000,00 

 
За период 
од једне 
године 

 
Најнижа 

понуђена цена 

 
Погађање без 
објављивања 

 

јул јул 

 
515 

 
          04 
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У 2012. ГОДИНИ 
 
 

 
набавка 

 
процењена вредност  
набавке без ПДВ-а 

 
Конто 

(планска година) 
извор финансирања 

Оквирно време 
реализације 

поступка 
  услуге / 

хигијенског одржавања 
пословног простора 

 
1.000,000,00  

динара 
 

 
421 01 

04 

 
април 2012  

услуге / 
реновирање пословног 

простора 

 
1.600.000,00 

динара 

 
425 

 
01 
04 

 
март 2012 

 
 

добара/ 
канцеларијског материјала 

 
 

         1.000.000,00 
динара 

 
 
 

425 
 
 

 
 

04 
 
 

 
 

јун 2012 

 
 

добара/ новогодишњи 
поклони 

 
 

 1.000.000,00 
 динара 

 
 
 

413  

 
 

04 
 
 

 
 

децембар 2012 

 
     Јавне набавке које се буду објављивале у средствима јавног информисања носиће шифру, коју  ће се састојати од иницијала  овог 
органа (УВ), године (2012) и редног броја тендера. 
 
    О  спровођењу  овог  Плана  стараће се  Одсек за правне, опште и финансијско-материјалне  послове. 
 
    Директор Управе  донеће појединачне  одлуке о покретању поступака, у складу са чланом 25. Закона о јавним набавкама, као и 
пратеће акте неопходне за реализацију овог Плана. 
 
 

                                                                                           Д И Р Е К Т О Р 
                        

                               др Зоран Мићовић 
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13. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗАКОНА О  БУЏЕТУ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ТРГОВИНЕ, ШПУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ -  УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ ПО 
ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И АПРОПРИЈАЦИЈАМА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 01.01.2012. 

- 24.10.2012.ГОД. 
   

       
 

ИЗВОР 01-СРЕД.БУЏЕТА 
     ЕКОНОМСКА ШИФРА ТЕКУЋА АПРОПРИЈАЦИЈА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА 

   413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.201.000,00 
 

1.201.000,00 
   414 СОЦ.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 500.00,00 93.157,00 406.843,00 
   415 НАКНАДЕ ТРОШ.ЗАПОСЛЕНИМА 13.300.000,00 9.778.935,98 3.521.064,02 
   416 БОНУСИ И НАГРАДЕ 1.000.00 

 
1.000.00 

   421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 14.460.000,00 13.950.456,43 800.228,96 
   422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 10.150.000,00 8.058.317.75 1.336.465,88 
   423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 42.132.500 31.045.453,60 9.609.791,40 
   424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 150.000,00 

 
150.000,00 

   425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 5.650.000,00 4.701.775,38 971.678,84 
   426 МАТЕРИЈАЛ 19.365.500,00 15.793.304,77 3.572.195,23 
   451 СУБВЕНЦИЈЕ  1.502.000.000 1.258.484.247,47 158.363.148,29 
   462 ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ 2.500.00,00 2.432.011,08 64.205,08 
   482 ПОРЕЗИ.КАЗНЕ И ТАКСЕ 6.300.000,00 3.973.322,81 2.322.004,39 
   483 НОВ.КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 1.000,00 

 
1.000,00 

   485 НАКНАДА ШТЕТЕ  1.000.00 
 

1.000.00 
   511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.000,00 

 
1.000,00 

   512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.500.000,00 745.120,16 754.879,84 
   515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМА 1.000,00 

 
1.000,00 

   У К У П Н О 1.619.214.000,00 1.346.627.874,49 183.078.504.93 
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  ИЗВОР 04-СОПСТВЕНИ ПРИХОД   
   

414 СОЦ.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 299.000,00 240.856,80 58.143,20 

Сопствени 
приходи 
 укинути од 
01.10.2012.год. 

  416 БОНУСИ  И НАГРАДЕ       
   421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4.739.000,00 4.735.557,75 3.442,25 
   422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2.444.000,00 2.444.000,00   
   423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.679.049.00 3.679.049,00   
   424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ     4.500.000,00 
   425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ  2.627.000,00 2.527.823,01 89.176,99 
   426 МАТЕРИЈАЛ 5.328.000,00 5.288.209,31 39.790,69 
   451 СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 446.590.000,00 389.916.326,30 56.698.465,70 
    462 ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ        
   482 ПОРЕЗИ,КАЗНЕ И ТАКСЕ 261.000,00 107.213,00 153.787,00 
   483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ       
   485 НАКНАДА ШТЕТЕ        
   511 ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ       
   512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 87.386,00 87.385,46   
   515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНЕ 141.128,00 141.128,00   
   У К У П Н О  466.195.563,00 409.177.548,63 57.044.158,56 
           
   

  
ИЗВОР 13-НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА   

   423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 13.900.000,00 11.150.401,89 2.749.598,11 
   425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 4.895.000,00 1.895.339,60 2.999.660,40 
   426 МАТЕРИЈАЛ 1.000.000,00 1.000.000,00   
   451 СУБВЕНЦИЈЕ  25.411.000,00 25.411.000,00   
   У К У П НО 45.206.000,00 39.456.741,49 5.749.258,51 
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14. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

 Управа за ветерину као носаче информација користи појединачне 
рачунаре и заједничке сервере, који се чувају у канцеларијама. 
  

15. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

 Остале врсте информација у поседу могу се видети на следећим 
линковима, и то:  
http://registar.poverenik.org.rs/data/zbirke 
 

- Евиденција захтева за приступ информацијама од јавног значаја 
- Евиденција корисника службених мобилних телефона 
- Евиденција о исплатама  накнада за превоз 
- Евиденција о коришћењу службених возила и утрошку горива 
- Евиденција о одобреној солидарној помоћи 
- Евиденција лица ангажованих по уговору о делу 
- Евиденција исплата накнада за службена путовања 
 

 
16. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 

ПРИСТУП 
 

 Информацијама у поседу Управе за ветерину приступ се омогућава без 
ограничења. 
 
17. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја у вези са радом Управе за 
ветерину, могу се упутити на адресу Управе за ветерину, Омладинских бригада 
бр.1, Нови Београд, предати писарници на истој адреси или упутити електронски 
на адресу vetuprava@minpolj.gov.rs  
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 
значаја је Златко Кузмановић 
Телефон: 011/311-4467  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


