
                 

                                                                                                              

                                                                                                                                                      

ОБАВЕШТЕЊЕ  

ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

 

 

Дана 11.05.2021. године, преко Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, 

Управа за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде примила је 126 

истоветних Захтева за информацијама од јавног значаја, послатих од стране различитих 

физичких лица.  

 

Како су захтеви бројни, а потпуно идентични, Управа за ветерину одлучила је да, у складу са 

чланом 10.,  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник 

РС'' бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)  обавештење  у вези захтева постави на свој 

званични сајт. 

 

Тачка 1. Захтева 

 

Пројекат техничке помоћи Јачања система здравља и добробити животиња - Reinforcement of 

animal health and welfare EuropeAid/139306/DH/SER/RS је још увек у току. Овај пројекат из ИПА 

2016 се спроводи под директним управљањем од стране пројект менаџера Делегације Европске 

уније. Овим путем наглашавамо да Управа за ветерину, Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде  не поседује, нити располаже финансијским делом предметног 

Пројекта нити прима новчана средства од предметног пројекта. 

Наиме, плаћање се  врши директно уговарачу, те је Управа за ветерину, Миинстарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде само крајњи корисник предметне техничке помоћи у 

складу са исказаним потребама. Релевантни стручњаци за ову област из Управе за ветерину 

учествују у реализацији пројекта, присуствују обукама, потврђују Делегацији ЕУ да ли су 

одређене активности извршене и да ли су постигнути уговорени резултати.  

Наведени пројекат још увек је у току, па ће, у складу са тиме и завршеним пројектованим 

задацима, документа настала у раду са стручњацима Европске уније из области здравствене 

заштите и добробити животиња бити предата овом органу на одобравање.  

 

Тачка 2. Захтева  

 

У периоду од 01.05.2020. године до 01.05.2021. године ветеринарска инспекција Рашког 

управног округа извршила је 3 инспкецијска прегледа рада прихватилишта Авеније МБ и 

наложила отклањање неправилности. Поступак је у току. Чланом 9. ст.1. тачка 2.) Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, дефинисано је да ли се могу давати 

документа из предмета поступка који је у току.  

 

Тачка 3. Захтева 

 

У периоду од 01.05.2020. године до 01.05.2021. године ветеринарска инспекција је поднела  128 

захтева за покретање прекршајног поступка пред надлежним Судом, против неодговорних 

власника животиња, за прекршаје предвиђене чланом 160., став 2, односно чл. 158., став 3.,  

Закона о ветеринарству. 

 
         

 


