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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ  

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 

Број: 323-07-6718/2011-05 

20.04.2012.год. 

Нови Београд 

 

 

На основу члана 48. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник PC" 

бр. 79/05 и 101/07), директор Управе за ветерину, доноси: 
 

ИНСТРУКЦИЈУ 
 

о поступку одобравања и пријављивања објеката за извоз на тржиште земаља Царинског 
савеза (Руска Федерација, Република Белорусија и Република Казахстан) 

 

 

Ова инструкција утврђује поступак одобравања и пријављивања објекта за  

производњу, прераду и/или складиштење хране животињског порекла намењене извозу 

на тржиште земаља чланица Царинског савеза и које подлежу ветеринарско-санитарној 

контроли на територији земаља чланица Царинског савеза  (у даљем тексту : Царински 

савез).  

 

I Овлашћење дато ветеринарској служби Републике Србије 

 

Након одржаног састанка у Москви 19.04.2011. године између ветеринарске службе 

Росељхознадзора, Министарства пољопривреде Руске Федерације и Управе за 

ветерину, Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде 

Републике Србије (МПТШВ), уз сагласност надлежних ветеринарских служби 

Републике Белорусије и Републике Казахстана, ветеринарска служба Руске Федерације 

(Росељхознадзор), овластила је Управу за ветерину МПТШВ да самостално врши 

проверу примене Јединствених ветеринарско-санитарних норми и стандарда Царинског 

савеза и одобрава извозне објекте који обављају производњу, прераду и/или 

складиштење хране животињског порекла, која подлеже службеној контроли, а 

намењена су извозу на територију земаља чланица Царинског савеза. 
 
Ветеринарске службе Руске Федерације и остале чланице Царинског савеза, задржавају 
право да изврше накнадну проверу ових објекта, као и да после ових прегледа, обављају 
узорковање у циљу накнадног вршења лабораторијских испитивања производа који се 
увозе на територију Царинског савеза. 
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I   Формирање комисије за преглед објекта који је поднео захтев за одобрење за 

извоз на тржиште  Царинског савеза 

Субјект у пословању храном који има намеру да извози храну на тржиште Царинског 
савеза, подноси захтев за одобрење за извоз на тржиште земаља чланица Царинског 
савеза. 

Уз захтев из става 1, субјект подноси таксу (Прилог 1.) и Решење о испуњености 
ветеринарско - санитарних, односно општих и посебних услова за производњу хране 
животињског порекла.  

Комисију за преглед објекта из става 1. формира Одељење за ветеринарско јавно 
здравство, Управе за ветерину (у даљем тексту: УВ).  

Комисију чине представници Одељења ветеринарске инспекције УВ са централног и 
локалног нивоа, а ако се одобрава објекат који је под контролом других надлежних 
органа, комисија мора да има и представника одговарајућих надлежних органa. 
 

Током  инспекције објекта, комисија на основу затеченог стања, попуњава чек листу бр: 

323-07-6718/2011-05/01 за објекте за производњу и промет меса и производа од меса. 
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II  Поступак прегледа објекта 
 

1. Преглед објекта у коме се обавља узгој животиња, карантинирање и 
стављање животиња у промет, обухвата проверу: 

 
• Примене Јединствених ветеринарско-санитарних захтева и норми Царинског савеза, 
• Спровођења превентивних мера за сузбијање заразних болести, које се налазе на 
листи болести које подлежу карантину по Јединственим ветеринарским захтевима 
Царинског Савеза; 
•     Квалитета и безбедности хране за животиње и додатака храни за животиње; 
• Вођења књига и других докумената,  везаних за праћење  и  контролу здравља 

животиња; 
• Поступака пријема нових животиња у карантин у складу са одговарајућим 

прописима; 
• Обављања ДДД просторија где се држе животиње, као и у другим објектима који су 

предмет контроле; 
• Поштовања   ветеринарско - зоотехничких  услова држања,  исхране   и   

репродукције животиња; 
• Начин коришћења ветеринарских лекова и поштовања времена каренце. 
Током  прегледа објекта, комисија на основу затеченог стања, попуњава чек листу бр. 
323-07-6718/2011-05/02 за објекте за узгој животиња, карантинирање и стављање 
животиња у промет 

 

2. Преглед просторија за привремени смештај животиња (депо), линије клања 
животиња и просторија у којима се производи храна животињског порекла, обухвата 
проверу: 

 
• Примене Јединствених ветеринарско-санитарних захтева и норми Царинског савеза, 
• Пратеће документације за животиње намењене клању,  
• Врсте животиња које су намењене клању,  
• Обим и капацитет производње и врсту производа/хране животињског порекла; 
• Ветеринарско-санитарних, односно општих и посебних услова у објекту: 
 

– Дез-баријера, могућност грејања у зимском периоду, рампи за истовар и утовар; 
услова утовара и истовара животиња за клање, круга објекта и др. 

– Услова у депоу кланице, поступак обављања прегледа животиња пре клања и 
обављање прегледа код принудног клања; 

– Ветеринарско – санитарних, односно општих и посебних услова објекта за 
клање: начин хлађења и замрзавања хране, просторија за производњу и 
складиштење; 

– Поступака начина вршења ветеринарско - санитарног прегледа пре, у току и 
после клања (глава, трупова и органа); 

– Начина обележавања меса (након обављеног ветеринарско – санитарног 
прегледа!); 

– Узимање узорака и спровођење испитивања у интерним и екстерним 
лабораторијама; 

– Начина руковања споредним производима животињског порекла; 
– Контрола процеса производње и верификација примене GMP (Добра 

Произвођачка Пракса), GHP (Добра Хигијенска Пракса) и примене система 
анализа опасности и критичних контроних тачака (HACCP), обављање ДДД 
опреме, транспортних средстава, снабдевање водом и система отпадних вода и 
пратеће документације за сваку спроведену процедуру; 
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3. Преглед објекта у  коме се складишти храна животињског порекла обухвата 

проверу : 

 
• Примене Јединствених ветеринарско-санитарних захтева и норми Царинског 

савеза; 
• Услова и режима складиштења и транспорта прегледаних готових производа, 

укључујући и сировине; 
• Поседовање одговарајућих мерних инструмената;  
• Постојања посебних расхладних комора или комора за замрзавање и складиштење 

хране животињског порекла; 
• Примену Добра Произвођачке Праксе (GMP), Добрe Хигијенскe Праксe (GHP) и 

примене система анализа опасности и критичних контроних тачака (HACCP), што 
укључује: снабдевање водом и систем отпадних вода, контролу   транспорних    
средстава,    начин  обављањa ДДД, опреме, транспортних средстава и пратеће 
документације за сваку спроведену процедуру; 

• Пратећих докумената при утовару, истовару и транспорту хране животињског 
порекла. 

Током  прегледа објекта, комисија на основу затеченог стања, попуњава чек листу бр. 
323-07-6718/2011-05/03 

 

3. Поступак узимања узорака хране животињског порекла у објекту одобреном 

за извоз на тржиште Царинског савеза спроводи се у случају: 

 

• Aкo ветеринарски инспектор у предметном објекту донесе одлуку да је потребно 

вршити додатна испитивања.  

 

Лабораторијска испитивања узорака обављају се у овлашћеним акредитованим 

лабораторијама. 

 

• На основу захтева инспектора Царинског савеза, а у складу са  процедуром 

утврђеном у актима Царинског савеза, у циљу вршења лабораторијских испитивања 

ради доказивања безбедности производа 

 

Записник о узимању узорака и условима чувања узорака, сачињава ветеринарски 

инспектор, на посебном обрасцу (Прилог 2.), у три примерка (први - за акредитовану 

лабораторију, други - за субјекат у пословању храном, трећи - за ветеринарског 

инспектора). 

О извршеној инспекцији објекта, комисија саставља записник, у односу на примену 

Јединствених ветеринарско – санитарних стандарда и норми Царинског савеза, попуњава 

одговарајућу чек листу и даје мишљење. 

 

Записник се доставља Одељењу за ветеринарско јавно здравство, које издаје Решење о 

одобрењу објекта за извоз на тржиште земаља Царинског савеза. 

 

Решење о одобрењу објекта за извоз на тржиште земаља Царинског савеза мора бити 

преведено на руски језик код овлашћеног преводиоца.  
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