МИНИСТАРСТВO ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Управа за ветерину 323-07-1401/2012-05
29.02.2012.

УПУТСТВО
о начину спровођења инспекцијске контроле обележавања и регистрације говеда
Овим упутством се ближе прописује начин рада ветеринарске инспекције на
пословима инспекцијске контроле спровођења обележавања и регистрације говеда у
складу са Правилником о начину обележавања говеда и вођењу евиденције о
обележеним говедима ("Сл. гласник РС", број: 57/09 и 14/10 ) , Законом о
ветеринарству ("Сл. гласник РС", број: 91/05 и 30/10 ) као и следеће активности:
приступ Централној бази података за инспекторе, анализа ризика, опште одредбе за
контролу на лицу места, припрема контроле на лицу места, приказ одабраних
газдинстава коришћењем апликације, штампање контролних образаца, вршење
контроле у пракси, активности и наложене мере и унос налаза у базу података.
Увод
Обележавање и праћење кретања говеда (у даљем тексту: И&Р) чине основни
предуслов заштите здравља људи и животиња, спровођења програма контроле заразних
болести и увођењу континуираног праћења (следљивости) у производном ланцу хране
животињског порекла. Законом о ветеринарству је регулисана и област обележавања и
евидентирања, (чланови 84 до 93), контрола спровођења обележавања од стране
ветеринарске инспекције (чланом 143), као и казнене одредбе (156, 158 и 159).
Обележавање и евидентирање говеда прописано је Правилником о начину обележавања
говеда и вођењу евиденције о обележеним говедима.
У складу са законом, ветеринарски инспектори су овлашћени за вршење контроле
система И&Р у следећим областима:





Гранична контрола (гранична ветеринарска инспекција)
Контрола у кланицама
Контрола ветеринарских станица (овлашћеног обележивача)
Контрола газдинстава са говедима

Овај приручник се односи на инспекцијску контролу газдинстава са говедима.
Као што је приказано, учеснике у систему обележавања и регистрације чине Управа за
ветерину, Одељење за здравствену заштиту, добробит и следљивост животиња, Група
за обележавање и следљивост животиња, регионалне канцеларије, ветеринарски
инспектор, овлашћени обележивач и власници/држаоци животиња.
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Слика 1: Схема функционисања система обележавања и регистрације говеда у
Србији

Власник/Држалац
Власници/држаоци су обавезни да :











Региструју газдинство код овлашћеног обележивача,
Пријаве новорођену телад у року од 7 дана од рођења,
Пријаве одлазак говеда са газдинства један дан раније и долазак
новонабављених говеда на газдинство најкасније у року од 7 дана од
приспећа,
Обезбеде пасош за говеда у овлашћеној ветеринарској станици за унос
информација о доласку животиње на газдинство,
Пријаве угинуће животиње на газдинству у року од 7 дана,
Пријаве губитак ушне маркице или пасоша у року од 7 дана,
Врате пасош за говеда у случају угинућа животиње,
Пријаве увезене животиње одмах након приспећа у карантин,
Одржавају регистар на газдинству - благовремени подаци о рођењима,
кретањима, угинућима на газдинству.

Овлашћени обележивач (ветеринарска станица) врши обележавање животиње и
шаље пасош новорођеног телета држаоцу. У случају доласка нове животиње на
газдинству, овлашћена ветеринарска станица оверава кретање за ту животињу на
полеђини Пасоша.
Сви подаци о животињама и газдинствима се налазе у бази података коју води
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управа за
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ветерину. Прикупљање и унос података у Централну базу података врши овлашћени
обележивач, а потребне корекције врше регионалне канцеларије за обележавање и
регистрацију животиња. Сви подаци о газдинствима и животињама се налазе у бази
података. Везано за животиње на газдинству, база података креира индивидуалне
контролне извештаје који се односе на усаглашеност са сваком горе наведеном
обавезом држаоца.
1.

Приступ бази података за инспекторе

Ветеринарским инспекторима је омогућен приступ бази података путем
интернета.Група за обележавање и следљивост животиња додељује индивидуална
корисничка имена и лозинке инспекторима који врше контролу имања на лицу места на
њихов писани захтев. Користећи интернет претраживач (нпр. MS Internet Explorer) и
уношењем интернет адресе http://46.240.140.83:8888/pls/aimcs_prod/W_AIMCS.startup
појавиће се прозор где се уноси корисничко име и лозинка :
Слика 2 : Пријављивање у базу података

Корисничко име је фиксно док се лозинка може променити путем одговарајућег
корисничког подешавања у Централној бази. Нова лозинка се састоји од најмање осам
карактера, при чему најмање два карактера морају бити нумеричка. У случају,
заборављеног/изгубљеног корисничког имена или лозинке, требало би контактирати
Групу за обележавање и следљивост животиња, Управе за ветерину.
У случају да инспектори немају могућност приступа интернету, мора се
организовати прелиминарна размена података и докумената са регионалном
канцеларијом инспекције.
2.

Анализа ризика

У 2012. години ће се извршити контрола 3% газдинстава (око 8.000)који су
одабрани на основу анализе ризика применом различитих параметара и критеријума
као што су:


Величина газдинства( 5%)



Број кретања(25%)



Промена у броју животиња(15%)



Број унетих животиња(20%)



Број висећих кретања(недефинисана кретања) (30%)



Промена роле држаоца(5%)
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3.

Oпште одредбе за контролу на лицу места

Контрола на лицу места коју врши инспектор се не најављује унапред или се
врши најављивање најраније 48 часова пре контроле.
Контрола мора да обухвати сва говеда на имању.
Контроле на лицу места се морају базирати на стандардизованом контролном
извештају („чек-листа“), који приказује резултате контроле, сваку откривену
неправилност, разлог контроле, као и имена присутних особа. Држаоцу или његовом
представнику се мора дати прилика да потпише извештај и уколико је могуће, да
приложи своје мишљење на садржај извештаја.
4.

Припрема контроле на лицу места

Стандардизован контролни извештај се креира из Централне базе података на
основу података о свим живим животињама које се налазе на одређеном газдинству.
Међутим, због временске разлике између анализе ризика и датума инспекције, могућа
су значајна одступања од ранијих резултата. Због тога, неопходно је позивање на
ажуриране извештаје који приказују све живе животиње које се налазе на имању.
4.1.
Приказ одабраних газдинстава коришћењем апликације
Након пријаве у бази података (види одељак 2.0), отвара се главни мени.
Одабиром опције “Анализа ризика” отвара се нови прозор где се може унети година
контроле у за то предвиђено поље, кликом на дугме за селекцију. Након одабира
године контроле, на исти начин може се одабрати општина и/или село. У складу са
пољима за штиклирање, листа означених имања се може приказати на екрану
(“Screen”) или пребацити на MS Excel file (“Save To File(.Xls)”)
Слика 3: Излисатавање одабраних имања из базе података
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У случају приказа означених газдинстава на екрану, постоји могућност избора
свих имања одједном или могућност избора стране по стране (“сви подаци”, “корак по
корак” из понуђене табеле). Када се притисне дугме “ПРИКАЖИ” (“SHOW”),
приказују се карактеристике селектованог газдинства.





Округ
ИД број газдинства
Име држаоца
Адреса држаоца

Листа садржи сва газдинства означена по региону (oпштина/насеље) које је
одабрао инспектор, укључујући газдинства где је контрола већ извршена и где су
резултати унети у базу података.
Слика 4: Приказ одабраних газдинстава

Комплетан преглед садржи и следеће податке:





Датум инспекције
Инспектор
Статус контроле (штампано, делимично сачувано, завршено)
Детаљи

Када се кликне на ИД број газдинства који се проверава, креира се ажурирани
стандардизовани извештај. Извештај се састоји из 4 подсекције:
1. Функција штампања,
подаци о инспекцији и
газдинству, листа
животиња
2. Резиме налаза
3. Коментари, наложене мере са роковима
4. Овера налаза потписом инспектора и држаоца и стављањем датума
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Слика 5: Стандардизовани контролни извештај –горњи део (под-одељак 1)
1) Штампа
2) Датум прегледа
3) Број документа
4)

Информација о газдинству

5) Листа говеда на газдинству
које је пријавио држалац
6) Листа говеда коју је
пријавило друго лице
7) Празна поља за унос говеда
присутних на газдинству која
се не налазе у бази података
8) Провера премија (премије за
узгој говеда)
9) Провера постојања
регистра (евиденционих
листова)

Штампање приказаног извештаја врши се кликом на поље “штампа” у заглављу
(заокружено на слици). Уколико постоји више штампача, рачунар ће затражити
штампач и након одабира правог штампача, извештај се може штампати.
Заглавље се састоји из поља за унос датума прегледа и приказује датум штампе
и број документа. Заглавље садржи и податке као што су број имања, име/адреса
држаоца и листа која приказује све живе животиње које је пријавио држалац надлежној
ветеринарској станици, а које су након обележавања, унете са евиденционог листа у
централну базу податка. Приказује се комплетна информација о животињи
(идентификацини број животиње, датум рођењи/или доласка животиње, пол, раса).
Осим говеда чији је долазак држалац пријавио, на извештају се могу, при уносу
података, наћи животиње чији је долазак/одлазак најављен на контролисано газдинство,
али није потврђен. У таквим случајевима, приказује се додатно поље за означавање
датума доласка/одласка (није приказано горе).
Такође, постоје слободна поља за унос обележених и регистрованих животиња
која су пронађена на лицу места, али која нису додељена одређеном имању (не налазе
се у контролном извештају тј. бази података). Ово се дешава у случају ако су говеда
купљена, али кретање није пријављено ни од стране држаоца ни продавца.

Слика 6: Стандардизовани контролни извештај – средњи део (под-одељак 2)

Укупан број животиња може се унети у средњи део извештаја. Ово се примењује
посебно на:









Број животиња које немају пасош
Број необележених /нерегистрованих телади на газдинству
Број необележених /нерегистрованих нелегално набављених животиња
Број непријављених долазака
Број животиња које су трајно напустиле газдинство
Број животиња затечених без ушних маркица
Број животиња са само једном ушном маркицом
Број затечених пасоша за говеда без одговарајуће животиње

С обзиром да газдинство може имати већи број животиња него што се налази у
контролном извештају, укупни број животиња се не може извести из поља за
штиклирање у горњем делу.
Слика 7: Стандардизовани контролни извештај – последњи део (под-одељак 3
и 4)
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Последњи део извештаја садржи поље за унос примедби инспектора, наложене
мере и рок за отклањање неправилности. Такође, садржи и поље за унос примедби
држаоца, као и поље за потпис држаоца и инспектора.
Након завршетка контроле на лицу места, ова форма стандардизованог
контролног извештаја се користи за унос налаза у базу података. Из тог разлога,
последњи део извештаја садржи, такође, и поље “Сачувај” (Save”) којим се чувају сви
уноси у базу података.
Унос налаза се може прекинути и наставити у било којем тренутку. Из тог
разлога, неопходно је, по уносу свих података везаних за газдинство, означити
завршетак уноса података за одређено газдинство, штиклирањем одговарајућег поља,
чиме се потврђује да су унесени сви подаци.
4.2.

Штампање контролних образаца

Као што је наведено, штампање стандардизованог контролног извештаја се
иницира кликом на опцију “Штампа” у заглављу. Слика 8 даје пример како изгледа
штампан извештај. Контролни образац служи као стандардни документ за унос свих
налаза на терену. Контролни извештај на екрану и одговарајући штампани извештај се
у потпуности подударају. Извештај на екрану се користи за унос налаза у базу
података, што олакшава унос података.
Слика 8: Штампање контролних листова

5.

Вршење контроле у пракси

С обзиром да ажуриран контролни образац садржи све уносе који се односе на
обележавање и регистрацију животиња, требало би да се у потпуности поклапа са
реалном ситуацијом затеченом на газдинству. Међутим, у пракси се може десити да
промене као што су рођења телади, још нису унете у централну базу података, с
обзиром да је прописан рок од седам дана за пријављивање рођења ветеринарској
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станици. Могуће је да се обележавање и регистровање новорођених телади реализује
20 дана након рођења. Додатно, прописан је рок од максимално седам дана за унос
података о новообележеној телади у централну базу података. Ово практично значи да
може проћи скоро месец дана од рођења животиње, а да се животиња не налази у бази
података и да при томе није дошло до кршење законских одредби.
Као што је горе наведено, контроле газдинстава на лицу места ће се вршити без
претходних најава. Осим опште провере регистра на газдинству који се чува на
газдинству, сваку животиња треба прегледати и упоредити податке о животињи са
подацима из Пасоша и подацима унесеним у регистар. Провере се односе на све
животиње које се налазе на газдинству и за сваку животињу која се налази на
контролном обрасцу. Свака неправилност мора да се унесе у контролни образац.
Спровођење контроле се врши на следећи начин:
1.

Унос датума и времена прегледа у контролни образац

2.

Представљање држаоцу и распитивање о примљеним премијама за узгој


Означавање поља за узгојне премије у случају исплаћених премија

3.

Упитати држаоца за регистар на газдинству

4.

Провера постојања регистра на газдинству

5.

6.



Означити поље за штиклирање “ регистар на газдинству је присутан”
у случају постојања регистра



У случају недостајућег регистра, означити “није у регистру на
газдинству ” за сваку животињу

Упоредити Регистар са свим подацима штампаним у контролном обрасцу


Да ли недостају животиње на контролном обрасцу? У случају “Да”,
означити одговарајуће поље “није у регистру на газдинству” .



Да ли је откривен вишак животиња у Регистру (евиденционим
листовима) у случају “Да”, унети животиње у празна поља
контролног обрасца.

Проверите сваки индивидуални идентификациони број животиње
 Да ли се животиња пронађена на лицу места налази на контролном
обрасцу и/или регистру?
 Да ли је животиња назначена у контролном обрасцу присутна на
газдинству ?
 Да ли је животиња која има индивидуални идентификациони број
на контролном обрасцу правилно обележена на оба ува са
ушним маркицама које садрже идентични идентификациони
број?
 Да ли је присутан пасош за говеда ?
 У случају да се животиња премештена са одређеног газдинства: да
ли је кретање/долазак унесен у пасош?
 Унети све индивидуалне налазе у контролни образац


Одложити пасош са стране и штиклирати “ животињa присутнa
на фарми”
9 од 12

7.

Можете означити неколико ставки по животињи. Правилно обележавање са
две ушне маркице мора такође бити потврђено штиклирањем
одговарајућих поља.

8.

Наком завршетка проверавања свих животиња, проверите да ли има
заосталих пасоша за говеда, ради утврђивања броја пасоша без
одговарајуће животиње

9.

Унети укупне налазе у средњи део контролног обрасца

Потребно је нагласити да контролни образац тражи две позитивне потврде, нпр.
потврду у случају следећих законских одредби. Уколико је регистар на газдинству
(евиденциони листови) присутан на газдинству, то се мора назначити у за то
одговарајуће поље испод животиње. Додатно, потребно је означити штиклирањем
уколико је животиња означена са две ушне маркице. Могу се открити следеће
неправилности:

Неправилности
 Држалац није регистрован

Активности праћења
1)

 Не постоји регистар на
газдинству
 Животиња која се налази у
контролном обрасцу а не
постоји на газдинству

Увести казнене мере држаоцу и захтевати да се
региструје код надлежне ветеринарске станице.
Захтевати од ветеринарске станице да региструје
држаоца
Увести казнене мере држаоцу и захтевати од
њега да наручи регистар од надлежне
ветеринарске станице. Штиклирати одговарајуће
поље за унос у заглављу контролног обрасца.
Увести казнене мере држаоцу. Захтевати од њега
да унесе одлазак/угинуће у регистар и да пријави
одлазак/угинуће
надлежној
ветеринарској
станици. Штиклирати одговарајуће поље за унос
у заглављу контролног обрасца (Не постоји на
газдинству)

Животиња која има
индивидуални
идентификациони број на
контролном обрасцу није
правилно обележена ушним
маркицама са идентичним
идентификационим бројем на
оба ува

Увести казнене мере држаоцу. Захтевати од њега
да наручи замену ушних маркица од надлежне
ветеринарске станице. Штиклирати одговарајуће
поље за унос у заглављу контролног обрасца
(број ушне маркице/1 ушна маркица)



Животиња нема пасош за
говеда

Увести казнене мере држаоцу и захтевати од
њега да наручи Пасош за говеда од надлежне
ветеринарске станице. Штиклирати одговарајуће
поље за унос у заглављу контролног обрасца
(број пасоша за говеда).



Животиња се не налази на
контролном обрасцу

Увести казнене мере држаоцу. Захтевати од њега
да пријави рођење/кретање ка газдинству
надлежној ветеринарској станици.
Унети
животињу у контролни образац и штиклирати
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одговарајуће поље за унос у заглављу
контролног обрасца (Не постоји на газдинству).
 Животиња се не појављује у
регистру на газдинству

Увести казнене мере држаоцу и захтевати од
њега да уноси рођења/кретања на газдинству у
регистар. Штиклирати одговарајуће поље за унос
у заглављу контролног обрасца (Не садржи у
регистру).

 Постоје необележена говеда без
пасоша која се не појављују у
регистру (евиденциони
листови)

Инспектор је обавезан да изађе на лице места и
сачини записник чији саставни део је и изјава
односно захтев о регистрацији нелегално
купљене животиње власника/држаоца код кога се
животиња тренутно налази, о пореклу и начину
набављања животиње. И спроводе се све законом
прописане мере у односу на власника и
животиње (казнене мере и мере карантина уз
дијагностичка испитивања о трошку власника).
У случају утврђеног порекла, животиња мора
бити(поново) обележена, а подаци о рођењу и
кретању морају се унети у регистар. Додати
животињу укупном броју необележених говеда
који се уносе у доњем делу контролног обрасца.
Ако је животиња порекла које се не може
утврдити или утврђеног порекла са територије на
којој Република Србија не спроводи Програм
мера, власник/држалац треба да да изјаву о
пореклу и начину набављања животиње где су
прецизно наведени подаци о месту порекла (која
територија, посебно ако се ради о територији на
којој Република Србија не спроводи Програм
мера, и насељено место). Инспектор је обавезан
да изађе на лице места и сачини записник чији
саставни део је и изјава власника/држаоца о
пореклу и начину набављања животиња.
Спроводе све законом прописане мере у односу
на власника и животиње (казнене мере и мере
карантина уз дијагностичка испитивања о
трошку власника).



Увести казнене мере држаоцу и захтевати од
њега
да
попуни
образац
за
пријаву
угинућа/кретања са газдинства.

Говеда која се појављују у
регистру на газдинству као
жива (нема клања или кретања
са газдинства) нису присутна
на газдинству

 Нађен је пасош животиње која
више није присутна на
газдинству

Увести казнене мере држаоцу и захтевати да
пошаље Пасош за говеда новом власнику или да
пријави угинуће животиње; Унети ИД број
животиње у празне линије у горњем делу и
унети (X) у десно поље за штиклирање, додати
животиње укупном броју пасоша без животиња
који се уноси у доњем пољу – укупан број
(пронађени пасоши животиња које нису више на
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газдинству). Пасош се одузима ради поништења
1)

Држаоци који нису регистровани нису на листи, с обзиром на то да се не налазе у
Централној бази података. Међутим, инспектор може да открије постојање
нерегистрованих газдинстава или трговаца стоком у његовом округу.

5.1.

Активности и наложене мере

Регуларни инспекцијски извештај се односи на мере, наредбе и казне. У доњи
део контролног обрасца, морају се унети наредбе и рок за отклањање неправилности.
Детаљи о мерама, активностима и казненим одредбама се налазе у делу од члана 156.
до 159. Закона о ветеринарству. Све наређене мере у задатим роковима морају бити
преконтролисане и записнички констатоване да ли су у роковима извршене. Води се
евиденција о контроли извршења наређених мера.Унос налаза у базу података
Након повратка у канцеларију, сви налази се уносе у базу података. Одређено
газдинство се може одабрати филтрирањем свих резултата по контролној години,
општини и селу. Када су сва газдинства у селу приказана, може се одабрати одређено
газдинство, а кликом на његов број приказују се подаци о истом. Међутим, једном
када се контролни образац одређеног газдинства штампа, појавиће се порука да је фајл
отворен : “Листу није могуће израдити јер постоји већ отворена листа за то имање”.
(види слику 9).
Слике 9: Порука о грешци у случају отвореног извештаја

Штиклирањем броја газдинства на обрасцу са дисплеја, креира се нови образац
где се приказује статус газдинства (види слику 10). Кликом на број документа на
левој страни табеле статуса газдинства, иницира се дисплеј стандардизованог
контролног извештаја као што је приказано на сликама oд 5. до 7. одељка 5.1.
Слика 10: Процесуирање статуса имања

Сада се сви налази на газдинству могу унети у базу података у складу са
редоследом појављивања у контролном обрасцу. Подаци се уносе на екран/дисплеј, а
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