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Ветеринарска инспекција Републике Србије је у периоду од 01.01.2017.-
31.12.2017.године укупно обрадила 105.508 предмета, сачинила 84.127 записника и 
кроз 32.320 решења наложила мере за отклањање недостатака.  
Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 3.591; Основном јавном 
тужилаштву 78 пријавa; кривичних пријава 12. Број објеката обухваћених редовним 
контролама ветеринарске инспекције је 19.879.  
 

У напред наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска 

инспекција спроводила је и ванредне (акцијске) контроле и контроле по налогу. Оваквих 

контрола укупно је извршено 6.519 при чему је наложено 1.159 корективних мера, 

издато 928 решење и за утврђене неправилности поднете 319 пријаве надлежним 

судовима.Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 

45.183 кг и 400,6 кг меда. 

 

У оквиру 4 Групе ветеринарске инспекције у седишту укупно је обрађено 520 

административних предмета по представкама грађана и правних лица, на захтев 

заштитника грађана и за потребе давања информација од јавног значаја; спроведенa 

405 службених контрола према надлежностима група и кроз 207 решења наложене 

мере за отклањање недостатака и уочених неправилности као и 7 решења о забрани 

промета. Основном јавном тужилаштву поднето је 10 пријава. 

 

Активности:  
 Учешће у радним групама за израду правилника о мониторингу хране и мониторингу 

хране за животиње.  

 Рад на састављању чек листа по Закону о инспекцијском надзору.  

 Припрема објеката и субјеката у пословању из надлежности ветеринарске инспекције 
ради вршења контроле Аудит тима ЕК.  

 Учешће на састављању упитника за Руску Федерацију и Републику Кину, на њихов 
захтев.  

 Ванредне службене контроле објеката регистрованих за одгој и држање кока носиља 
и производњу конзумних јаја циљано на налаз фипронила.  

 Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промету 
са храном животињског порекла (штандови – угоститељски објекти за продају меса и 
производа од меса на манифестацији ,, Лесковачка роштиљијада 2017”),  

 Ванредне службене контроле са циљем провере присуства резидуа Афлатоксина М1 
у сировом млеку и Афлатоксина Б1 у храни за животиње.  
 



 
 
Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промету са 
храном животињског порекла (малопродајни објекти и специјализоване радње за 
продају меса и производа од меса на пијацама у Београду,Новом Саду,Нишу и 
Суботици).  

 Едукације субјеката у производњи млека и хране за животиње у вези присуства 
резидуа афлатоксина М1 у сировом млеку и Афлатоксина Б1 у храни за животиње кроз 
одржавање интерактивних и едукативних предавања у управним окрузима на 
територији Покрајине Војводине.  

 Учешће у Националним кризним центрима за спречавање појаве и сузбијање 
Болести плавог језика, Нодуларног дерматитиса,Авијарне инфлуенце, Афричке куге 
свиња.  

 Учешће у радним групама за измену : Правилника за сузбијање салмонелозе и 
Закона о ветеринарству.  

 Учешће у радној групи за израду Програма за сузбијање и ерадикацију Артритис и 
енцефалитиса коза.  

 Учешће у раду комисије за доделу терена за спровођење послова по Програму мера 
2017-2020. године.  

 Обрада података за потребе Радне групе образоване за одређивање 
препознатљивог сатуса у погледу БСЕ ризика у складу са ОИЕ - Поглавље 11.4. 
Здравственог кодекса за копнене животиње.  

 Присуство Националној конференцији “Примена нових информационих технологија 
на систем контроле безбедности хране у Србији” ITCM пројекта.  

 Обука ветеринарских инспектора на централном новоу за рад у оквиру 
информационих система ITCM пројекта.  

 У сарадњи са ветеринарским факултетом.из Београда организовање 6 радионица на 
6 локација за едукацију ветеринарских инспектора из Епизоотиологије и зараза 
домаћих животиња (учешће сто инспектора).  

 Израда нових чек листа – Центри за ВО и дистрибутивни центри за ВО и 
ветеринарске станице.  

 Ванредна акцијска контрола промета меда на територији РС.  
 


