На основу члана 48. Закона о државној управи (Сл. гласник Републике Србије бр.
79/05), Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доноси:

ИНСТРУКЦИЈУ О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЗАКЛАНИМ ГОВЕДИМА У
РЕГИСТРОВАНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА КЛАЊЕ ЖИВОТИЊА И УНОСУ ПОДАТАКА У
ЦЕНТРАЛНУ БАЗУ ПОДАТАКА (АИР)
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1.0. Овом Инструкцијом се ближе уређује начин вођења евиденције о закланим
говедима у регистрованим објектима за клање животиња.
1.1. Начин достављања података Централној Бази о закланим говедима у
регистрованим објектима.
1.2. О подацима који се достављају Централној Бази.
2.0. Начину контроле ажурности уноса података у Централну Базу.
2.1. Извештавању о броју закланих говеда као и о извештавању о количинама:
употребљивог, условно употребљивог и неупотребљаивог за људску исхрану меса и
производа од меса.
2.2. Циљ вођења евиденције у електронској форми је добијање прецизних и
ажурних информација о закланим говедима у регистрованим објектима.
ЗАКОНСКИ ОСНОВ
ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРСТВУ,( Службени гласник РС број:91/2005 и 30/2010).
Члан 89
Ако је говече упућено на кланицу, ветеринарски инспектор је дужан после клања да
пасош заједно са ушним маркицама врати Централној бази.
У случају угинућа говечета власник или држалац после обавештавања овлашћеног
обележивача и његовог доласка дужан је да му преда пасош који се заједно са ушним
маркицама доставља Централној бази.
Пасоши из ст.1. и 2. овог члана уништавају се под контролом Министарства.
Члан 103
Ради спречавања ширења заразних болести животиња и производње безбедне хране
животињског порекла, кланица је дужна да води евиденцију о подацима који се односе на
куповину животиња, клање животиња, промет производа животињског порекла, хране
животињског порекла, споредне производе животињског порекла и др.
Подаци из става 1. овог члана чувају се три године и стављају на увид ветеринарском
инспектору на захтев.
Кланица из става 1. овог члана дужна је да Централној бази достави податке о
идентификационим бројевима закланих животиња.
Министар ближе прописује облик и садржину евиденције из става 1. овог члана.
Члан 158
став 1.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај привредно
друштво или друго правно лице ако:
"не води податке и не чува их у складу са чланом 103.ст.1. и 2 овог закона, односно
Централној бази не достави податке о идентификационим бројевима закланих
животиња у складу са чланом 103. став 3. овог закона".
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ПОСТУПАК ПРИЈЕМА ГОВЕДА У РЕГИСТРОВАНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА
КЛАЊЕ
1.0.Сва говеда која се примају у објектима за клање животиња обавезно прати
прописа ветеринарска документација попуњена у складу са важећим прописима и издата
од овлашћеног лица-органа ( ветеринарске станице ) и то: Пасош за говеда, Уверење о
здравственом стању животиња и Потврда о здравственом стању животиње која се отпрема
превозним средствима у унутрашњем промету (ВС – 40/I -2).
1.2. Пасош за говеда мора бити потписан од стране власника држаоца говеда са
унетим свим подацима која се тичу кретања животиње на полеђини пасоша.
1.3. Говеда која се примају на клање морају бити обележене са две прописане ушне
маркице истих идентификационих бројева које су читљиве у складу са важећим
Правилником.
2.0. Одговорно лице кланице врши проверу идентитета пристиглих говеда са
подацима из Пасоша (тачност унетих података и идентичност ИД бројева ушних маркица
са бројевима који су уписани у пасош. Провера тачности података се врши увидом у
софтверску апликацију Централне Базе регистрованих говеда. Подаци који се односе на
кретање говеда, на полеђини пасоша морају да буду идентични са подацима који су унети
у апликацији АИР.
2.1. Одговорно лице кланице проверава тачност података о спроведеним
прописаним мерама (дијагностичке и превентивне мере прописане важећим Програмом
мера здравствене заштите животиња) и то увидом у апликацију АИР и провером унетих
података у Уверење о здравственом стању животиња и у обавези је да обавести надлежну
ветеринарску инспекцију о свим уоченим неправилностима.
ПОСТУПАК УНОСА ПОДАТАКА О ЗАКЛАНИМ ГОВЕДИМА У
АПЛИКАЦИЈУ АИР
1.0.По извршеном клању говеда овлашћено лице кланице уноси податке у посебној
апликацији АИР и то попуњавањем свих тражених рубрика.
1.1. Унос података се врши по завршеном клању без одлагања.
1.2. За тачност унетих података одговара овлашћено лице кланице које је податке и
унело.
Одобрени објекти за клање животиња који нису у могућности да испуне техничке
услове за рад на пословима уноса податак у АИР су у обавези да обезбеде обављање
послова преко надлежне ветеринарске станице-службе Уговором о пословно техничкој
сарадњи и то само за пословиме уноса података у Централну базу у њихово име.
Сви одобрени објекти за клање говеда ( уписани у Централни регистар
објеката ) су у обавези да до 01.10.2012. године усагласе своје пословање са Законом о
ветеринарству у складу са овом Инструкцијом.
Одговорна лица објеката за клање говеда су у обавези да у наведеном року поднесу
захтев у писаној форми Управи за ветерину за добијање приступних шифри за рад у АИР
апликацији. У захтеву се наводи ИД број објекта, име-презиме власника објекта односно
правно лице, матични број правног лица односно власника објекта, име, презиме и
матични број именованог одговорног лица за унос података са адресом стана (место, улица
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и број) и контакт телефон и e/mail адреса. У случају да се наведени послови уступају
ветеринарској станици-служби, копија овереног уговора о пословно техничкој сарадњи и
изјава власника објекта за клање животиња којом се потврђује поверавање послова на
уносу података у АИР као и изјава одговорног лица ветеринарске станице-службе којом се
потврђује преузимање одговорности за послове уноса података.
Потребна опрема за рад на уносу података у АИР: персонални рачунар са
лиценцираним програмима, инсталирана антивирусна заштита (лиценцирана), приступ
интернету и отворена e-mail адреса.
Саставни део ове Инструкције је и корисничко упутство са детаљним описом
неоходних радњи код провер и уноса података у АИР
КОРИСНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ УНОСА ПОДАТАКА О КЛАЊУ
1. Након што приступите АИР софтверској апликацији,. кликните на поље
„Кретање животиња – КЛАНИЦЕ „ ( слика 1 ) .
Слика 1.
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2. Отвра се екран са пољима за унос података о клању.
Слика 2.

Потребно је попунити следећа поља ( слика 2 ) :
1. ИД број животиње
2. ИД број газдинства
3. ИД број кланице
4. Број уверења о здравственом стању животиње
5. Датум доласка
6. Датум клања
7. Обележити поље о клању ( редовно или принудно )
*Напомена : Датум доласка мора бити увек за један дан пре него Датум клања
или исти.
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3. Када се унесу сви подаци, кликнути на поље „СНИМИ“ . На тај начин је
правилно урађено клање житотиње у бази.( слика 3 ) .
Слика 3.
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