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Годишњи извештај Одељења граничне ветеринарске инспекције за 2020. годину 

о ветеринарско санитарној контроли пошиљака животиња, производа животињског 

порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла, 

хране за животиње и пратећих предмета 
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Увоз 38.264 2.335 27.864.348 35.929 345.527.570,35 107.805.560 12.263.900 135 5.159 658 

Провоз 14.597 541 455.609 14.056 165.546.070,92 38.213.110 18.606.400 16 0 0 

Извоз 0 0 0 0 0   0 0 0 

ЗБИР 52.861 2.876 28.319.957 49.985 511.073.641,27 146.018.670 30.870.300 151 5.159 658 

 

 

Гранична ветеринарска инспекција је у 2020. години обавила 52.861 прегледа пошиљaка 

које подлежу ветеринарско санитарном прегледу на 8 друмских прелаза, 6 железничких прелаза, 

2 речна прелаза и једном ваздушном граничном прелазу на којима се обавља ветеринарско 

санитарна контрола пошиљaкa у увозу и транзиту.  

Гранични ветеринарски инспектори су обавили : 

 

 

У увозу 2.306 прегледа пошиљака животиња. Прегледано је 27.863.507 комада животиња  

( у ову количину урачунате су и пошиљке као што су приплодна јаја, семе бикова, семе 

нерастова, акваријумске рибе, слатководне рибе, оплођена икра, којe се убрајају у живе 

животиње. У транзиту је обављено 541 прегледа пошиљака животиња и 455.609 комада 

животиња. 

 Гранични ветеринарски инспектори су обавили 35.929 прегледа пошиљки  производа 

животињског порекла, хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла, 

хране за животиње, пратећих предмета у увозу Прегледано је 345.527.570 кг робе.  

У транзиту је обављено 14.056 прегледа пошиљака производа животињског порекла, 

хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла, хране за животиње, 

пратећих предмета. Прегледано је 165.546.071 кг робе. 

 



 

 

Привремено је увезено 841 животиње у 29 извршених прегледа (такмичења, трке, 

изложбе, дресура).  

 

 

 

 

 Донето је решење забране за 8 пошиљке у увозу животиња за 8 комада 

 

 Донето је решење забране за 1 пошиљку у транзиту животиња за 1 комада жив.   

  

 

Донето је решење забране у увозу за 127 пошиљака за укупну количину од 170.330 кг,  у 

транзиту за 15 пошиљке у укупној количини од 29.500 кг -производа животињског порекла, 

хране животињског порекла, споредних производа животињског порекла, хране за животиње, 

пратећих предмета. 

             

 

 

Број прегледаних пошиљки по граничним ветеринарским станицама 
       

            

Гранична 

ветеринарска 

станица 

увоз извоз провоз 

Београд 907 0 156 

Шид 21.511 0 7.183 

Суботица 13.119 0 4.684 

Мали Зворник 367 0 287 

Гостун 756 0 30 

Прешево 589 0 1.293 

Димитровград 1.015 0 964 

   

 

Накнаде за извршене ветеринарско санитарне прегледе 
 
 

 На име накнаде за ветеринарско санитарни преглед на рачун Управе за ветерину уплаћено 

је у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.  

146.018.670,00 Дин. 
 
 

 На име Републичких административних такси на рачун буџета Републике Србије 
уплаћено је у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. 

30.870.300,00 Дин  
 
 
 
 



 

Лабораторијски узорци 

 
У 2020. години на граничним прелазима  узето је 5.159 узорака производа и послато у 

овлашћене и акредитоване лабораторије ради испитивања здравствено хигијенске исправности и 

квалитета производа.  

 

 

*У 2020. години  увезено је 3.734 пошиљке намењених за  територију АП Косово и 

Метохија од тога 708 пошиљака живих животиња, 480.850комада и 3.026 пошиљака производа, 

сировина и отпадака животињског порекла у количини од 44.541.818кг. 

 
 

   

 


