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ITCM систем у Управи за ветерину

ITCM информациони систем у Управи за
ветерину
 Обезбеђује ефикаснију контролу здравља и
добробити животиња и хране животињског
порекла, који су произведени или увезени у
Србију.
 Убрзава и олакшава прикупљање, анализу и
даљу дистрибуцију података и обезбеђује
непосреднију
контролу
информација,
географско повезивање података, напредан
систем контроле заснован на процењивању
ризика, правовременом извештавању и
алармирању.

ITCM систем у Управи за ветерину
 Повезивањем
са
акредитованим
лабораторијама (нпр. ветеринарским и осталим
институтима), Управом за аграрна плаћања,
Агенцијом за привредне регистре и осталим
екстерним институцијама, обезбеђен је брз,
тачан и ажуран приступ информацијама
потребним за рад Управе за ветерину.
 Флексибилност и конфигурабилност ITCM
система
обезбеђује
његову
дуготрајну
одрживост.
 Базиран на унапређењу постојећих регистара и
софтверских апликација и дизајнирању нових
апликација и регистара

Заједнички модули на истој ИТ
платформи
(Управа за ветерину, Управа за заштиту
биља и Сектор пољопривредне
инспекције)










„DMS“ – Систем за управљање документима
„IDM“ – Систем за управљање идентитетом
„GIS“ – Географско информациони систем
„BI“ – Модул за извештавање
„RMM“ – Управљање ризиком
„WP“ – Интернет апликација
Модул за праћење транинга и едукација
Апикација за робне ресурсе
Апликација за праћење законодавне
документације
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Заједнички модули надлежних органа
на истој ИТ платформи










„DMS“ – Систем за управљање документима
„IDM“ – Систем за управљање идентитетом
„GIS“ – Географско информациони систем
„BI“ – Модул за извештавање
„RMM“ – Управљање ризиком
„WP“ – Интернет апликација
Модул за праћење транинга и едукација
Апикација за робне ресурсе
Апликација
за
праћење
законодавне
документације

Управа за
ветерину

Управа за
заштиту
биља
Сектор
пољопривре
дне
инспекције

Унапређени постојећи модули
 AIR – Систем за идентификацију и  VetUP модули
 Апликација
регистрацију животињa










Регистар оваца и коза
Статус газдинстава
Блокада кретања
Регистар говеда

VetER
SMTS
VETGIS
VetUP регистри






Регистар ветеринарских организација
Регистар ветеринарских субјеката
Регистар ловишта
Регистар газдинстава
Регистар заразних болести








за праћење законодавне
документације
Обележавање и вакцинација свиња
и Добра фармска пракса
Регистар паса, мачака и вакцинација
против беснила
DMS
Регистар пчелињих друштава и пчелињака
Апликација за службену контролу и аудит
ветеринарских лекова и медицинских
средстава

 Размена података са ЛИМС




Ветеринарски институти
Факултет ветеринарске медицине
Друге лабораторије

Нови модули
 Инспекцијски Модули
 ITCM модул за Одељење ветеринарске инспекције





Налог за инспекцијску контролу
Предмет инспекцијске контроле
Планови рада инспекције
Радни налог

 Mодул за Одељење граничне ветеринарске инспекције
 Апликација за граничну инспекцијску контролу са
улазним ветеринарским документом (ЗВУД)
 Организационе јединице - преглед
 Запослено лице
 Царински магацини
 Катастарска парцела

Заједничким

Нови модули
 Модул за Одељење за међународни промет и сертификацију





Евиденција образаца вет. сертификата
Овлашћена лица за издавање сертфиката
Издавње ветеринарских сертификата
Дозвола за увоз робе

 Модул за одсек за регистрацију ветеринарских организација и
ветеринарске услуге
 Захтев за Регистрација Ветеринарских организација
 Регистар Ветеринарских организација
 Захтев за овлашћење Ветеринарских организација

 Модул за добробит животиња
 Обрада Захтева и Регистар објеката за животиње
 Евиденција превозних средстава

Нови модули
 Модул за Одељење за ветеринарско јавно здравство
 Упис/измена/брисање објекта из регистра одобрених објеката за
храну животињског порекла
 Регистар објеката за храну животињског порекла
 Регистар објеката за споредне производе животињског порекла Захтев
 Регистар објеката за споредне производе животињског порекла Регистар

 Регистри за сва одељења







Централни регистар
Лабораторије
Овлашћена организација
Људски ресурси
Царински магацини
Катастарска парцела

Постојеће апликације – „Veterinarska uprava - VetUp“
 Основни и најбитнији софтверски систем у Управи за Ветерину,
 Развијен и унапређиван више од 12 годнина,
 Извор података као што су: Регистар свих субјеката и објеката, Праћење и
обележавање животиња, Складиште докумената, Праћење зараза и сл,
 Преко 1400 регистрованих корисника, АЛИ
 Технологија која подржава само Internet Explorer 6

ЗНАТНО УСПОРЕЊЕ ИЛИ ПРЕКИД РАДА
ВЕТЕРИНАРСКИХ СЛУЖБИ

Постојеће апликације – „Veterinarska uprava - VetUp“
 Потпуна измена технологије и редизајн информационог
система како би се омогућило даље коришћење „ VetUp“
система на актуелним и
расположивим Интернет
претраживачима
https://itcm-idmdev.imp.bg.ac.rs/vetup
https://itcm.minpolj.gov.rs/vetup
чиме се постиже:
1. Могућност рада на мобилним уређајима,
2. Могућност рада на терену,
3. Боља доступност и транспарентност података

ОДРЖИВОСТ СИСТЕМА У НАРЕДНИХ 10
ГОДИНА

Постојеће апликације – „Veterinarska uprava - VetUp“
Поновни развој централних модула на новој
технологији и интеграција података са
постојећом базом:
А. Ветеринарски објекти
• интеграција са АПР сервисом,
• интеграција комплетног пословног
процеса,
• интеграција са системом за
управљање документима
Б. Ветеринарски субјекти
Ц. Регистри произвођача и дистрибутера
лекова
Реинжењеринг свих „закључаних“ модула
како би се обезбедио даљи развој и
одрживост истих.

Постојеће апликације – „AiR“
 Имплементација Европских правила у
обележавању и кретању животиња
 Увођење система двоструке евиденције
кретања ИНДИВИДУАЛНО и/или ГРУПНО
 Овце и козе, Свиње
 Индивидуално праћење свих маркираних
фарми за такав вид контроле: корисници
субвенција, висок ризик због болести, итд.
 Групно кретање код свих осталих субјеката
 Примена истих принципа и на друге животињске врсте.

Постојеће апликације – „AiR“
Предности имплементираног модела
обележавања и праћења животиња
 Тачан укупан број животиња у земљи,
 Тачан број животиња по објекту,
 Одрживи компромис између ЕУ и домаће
праксе у окружењу малих узгајивача
 Индивидуална идентификација животиња на
објектима под посебним степеном надзора
 Праћење статуса газдинства
 Блокада газдинства на основу
лабораторијских резултата

Модул за граничну ветеринарску инспекцију
• Електронско подношење захтева за ветеринарски преглед робе од стране
шпедитерских служби,
• Увид у скенирану улазно/излазну документацију,
• Следљивост пошиљке кроз комплетан процес,
• Алармирање у случају задржавања транзитних пошиљки ван одобрених
рокова

Модул ветеринарске инспекције – контрола надзора

ИТСМ систем за извештавање и ГИС
 Приказ и претрага података у реалном времену,
 Приказ података у табеларном облику као и на мапама,
 Једном креирани извештај се аутоматски освежава са
најновијим подацима из система,
 Преузимање и приказ РГЗ података у реалном времену.

РГЗ
парцела
Газдинство
Кланица

Регистри Управе за ветерину
 ITCM систем садржи велики број регистра који су од кључне важности за
активности које спроводи Управа за ветерину, неки од тих регистра су:





Регистар објеката за храну животињског порекла;
Регистар објеката за животиње;
Регистар кланица и постројења која се баве прерадом меса;
итд.

Апликација за издавање Уверења о
здравственом стању животиња
 Један од кључних нових ITCM модула
 ITCM пројекат је подржао обједињавање
четири документа, процеса и пет
прописа
 Јавна исправа о чињеницама о којима
Министарство
води
службену
евиденцију
 Издаје се сагласно подацима из те
евиденције.
 Потврда о здравственом стању пошиљке
животиња у унутрашњем промету je
исправа о чињеницама коју издаје
надлежни ветеринарски инспектор или
надлежни овлашћени ветеринар.

Апликација за издавање Уверења о
здравственом стању животиња
 Образац се састоји из Уверења о
здравственом стању животиња (Уверење) и
Потврде о здравственом стању пошиљке
животиња (Потврда).
 Повезивањем ITCM система са АПР,
регистром
транспортних
средства,
лабораторијским информационим системом
и базама система за обележавање и праћене
животиња (AIR) омогућено је аутоматско
попуњавање Уверења са тачним и ажурним
подацима.
 Системским генерисањем прописаних такси
за издавање Уверења загарантована је
њихова наплата у складу са законом и
прописима.

Предности примене система за ветеринарство и безбедност хране
(у складу са Поглављем 12)
Подршка спровођењу прописа и активности из надлежности Министарства
Подршка привреди (узгајивачи, кланице, прерада, млекаре, транспортери...)
Унапређено планирање и анализа ризика
Увођење електронских регистара и база података
Софтверски модули и апликације који подржавају пословне процесе
Доступност податакана на било ком месту (планирање, менаџмент, инспекција...)
Повећана ефикасност рада надлежних служби
Смањена бирократија и трошкови
Увођење
дигитализације,
повећана транспарентност
и следљивост
документације
 Побољшана контрола инспекцијског надзора
 Унапређена контрола заразних болести животиња и људи
 Заштита потрошача










Закључци
1.
2.
3.
4.
5.

Информациони систем је урађен по највишим стандардима
Примена нових апликација поспешује процес приступања ЕУ
Корист примене система је вишеструка за читаво друштво и привреду
Примена ИТЦМ је неопходна у целокупном процесу рада Министарства
Почетак примене планиран од 1.1.2018. године

Хвала на пажњи!
Управа за ветерину
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Омладинских бригада 1, Нови Београд
vetuprava@minpolj.gov.rs Тел: +381 11 2602 320
www.vet.minpolj.gov.rs

