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Уводне напомене 
 
 

Овај документ представља општи оквир плана инспекцијског надзора Одељења 
ветеринарске инспекције - Управе за ветерину, Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине за 2020. годину. План садржи смернице за израду појединачних 
планова инспекцијског надзора које су обавезни да ураде шефови одсека ветеринарске 
инспекције, Руководиоци Група и ветеринарски инспектори у седишту Управе за 
ветерину и на регионалном нивоу, у окружним подручним јединицама у управним 
окрузима. 

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења ветеринарске инспекције у 
Управи за ветерину за 2020. годину донет је у складу са чланом 10. Закона о 
инспекцијском надзору (Сл. гласник РС бр. 36/2015) и чланом 63. Закона о 
државној управи (“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14). Годишњи 
план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одељења 
ветеринарске инспекције у 2020. години, непосредне примене закона и других прописа. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења ветеринарске 
инспекције је повећање ефикасности рада као и транспарентности, као и: 

• непосредна примена закона и других прописа, 
• спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом 

степену, 
• праћење стањa и предлагање мера за унапређење стања на терену 
• превентивно  деловање  инспекције  као  једно  од  средстава  остварења  циља 

инспекцијског надзора; 
 
Циљеви 
 

Општи циљ овог годишњег плана је да омогући усмеравање ветеринарске 
инспекције на оне активности / субјекте надзора који носе значајан ризик и где 
постоји значајан јавни интерес у области заштите здравља људи и животиња и 
обезбеђења заштите интереса потрошача. Овај циљ постићи ће се остварењем 
ефикасне организације и спровођења ветеринарско-санитарне контроле која се 
спроводи кроз надзор, инспекцију, мониторинг, узорковање и проверу над применом 
закона и других прописа који се односе на здравствену заштиту, добробит и 
репродукцију животиња, здравствену исправност и квалитета хране, производа и 
отпадака животињског порекла, хране за животиње, производње и промета лекова и 
медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, у складу са овим и 
појединачним плановима инспекцијских надзора, као и посебним плановима 
контроле израђеним за специфична подручја и врсте контроле, као и координацијом 
активности инспекцијских надзора. Такође, план има за циљ  боље управљање       
ресурсима ветеринарске инспекције, бољу интеграцију послова у области 
инспекцијског надзора и координираних активности, и омогућавање праћења 
активности инспекцијског надзора. 
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Стратешки циљ Одељења ветеринарске инспекције је усмерен на 

успостављање и изградњу модерног система инспекције прилагођеног ЕУ стандардима 
и то кроз реформу, реорганизацију и модернизацију ветеринарске инспекције. 

 
 

Посебан циљ ефикасне организације и спровођења инспекцијских надзора 
додатно ће се остварити и едукацијом ветеринарских инспектора и израдом писаних 
процедура, упутстава и остале неопходне службене документације. 

 
 

Ефикасном организацијом и спровођењем службених контрола постићи ће се: 
 
 

• Имплементација прописа на националном, регионалном и локалном нивоу; 
• Унапређење објеката у којима се  обавља ветеринарска делатност (предузимање 

мера у циљу отклањања неусклађености односно недостатака); 
• Редовно  спровођење  инспекцијских  надзора,  на  основу  анализе  ризика  и  са 

одговарајућом учесталости; 
• Непристрасност, квалитет и доследност инспекцијских надзора 
• Висока транспарентност инспекцијских надзора 

 
 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним 
циљевима који се планирају да остваре у 2020. години, а који су везани за 
активности Одељења ветеринарске инспекције по групама и одсецима ветеринарске 
инспекције, одговорност за реализацију задатака и активности и у ком року их треба 
реализовати. 

 
 

Инспекцијски надзори се спроводе употребом метода и техника како је 
прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање инспекције, и 
то као следеће активности: 

 
 

• ИНСПЕКЦИЈА - погона, околине, просторија, опреме, сировина, полупроизвода, 
готових производа, средстава за ДДД, декларисања производа итд. 

• ПРОВЕРА – контролних система субјеката, хигијенских услова, документације. 
• РЕВИЗИЈА – провера функционалности система који је успостављен. 
• ОЦЕНА – процедура везаних за GMP (Добру Произвођачку Праксу), GDP 

(Добру Дистрибутивну Праксу), GHP (Добру Хигијенску Праксу) и примену 
система анализа опасности и критичних контролних тачака (HACCP) 

 
 

За инспекцијски надзор се издаје налог од стране Начелника Одељења 
ветеринарске инспекције и руководиоца организационих јединица (Руководиоци Група 
ветеринарске инспекције и Шефови Одсека ветеринарске инспекције), који садржи 
прецизан и јасан опис предмета инспекцијског надзора и планирано трајање 
инспекцијског надзора. 
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Инспектор у вршењу редовног инспекцијског надзора, поступајући у границама 
предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, и сходно 
овлашћењима, предузима оне провере и друге радње које су садржане у контролној 
листи која је доступна на интернет страници: 

http://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/dokumenti/kontrolne-liste 
 

Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора 
Одељења ветеринарске инспекције обављају се свакодневно како у свом седишту тако 
и у Одељењима ветеринарске инспекције у Управним Окрузима Републике Србије. 
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Организациона структура Одељења ветеринарске инспекције 

 

Централни ниво – у седишту Управе 

 

 Начелник Одељења ветеринарске инспекције 

 Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња 

 Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 
споредних производа животињског порекла  

 Група ветеринарске инспекције у извозним објектима 

 Група ветеринарске инспекције за контролу производње и промета лекова и 
медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране 
хране за животиње 

 

Локални ниво – изван седишта Управе 

 

 Одсеци ветеринарске инспекције у управним окрузима са шефовима Одсека и 
руководиоцима Група 

 
 
 

Расподела ресурса 
 
 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених 
контрола у 2020. 

 
 
 

УКУПАН БРОЈ ДАНА У ГОДИНИ 366
Дани викенда 104
Годишњи одмори (просечно трајање) 25
Празници 9
УКУПАН БРОЈ РАДНИХ ДАНА 228
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Одељење ветеринарске инспекције обавља послове ветеринарско – санитарне, 

односно службене контроле која се спроводи кроз надзор, инспекцију, мониторинг, 
узорковање и проверу над применом закона и других прописа који се односе на: 

• здравствену заштиту, добробит и репродукцију животиња, 
• безбедности и квалитета хране, производа и отпадака животињског порекла, 

хране за животиње, лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини 
и воде за напајање животиња; 

• ветеринарско –  санитарну контролу и испуњеност услова у објектима за узгој 
и држање животиња, за производњу и промет хране животињског порекла, 
хране за животиње, производа и отпадака животињског порекла, 
репродуктивног материјала, лекова и медицинских средства за употребу у 
ветерину, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију и других 
отрова за употребу у ветерини; 

• вршење надзора и инспекције над животињама, храном животињског порекла и 
храном за животиње, над спровођењем експеримената над животињама, 

• вршење надзора и инспекције над спровођењем прописаних и наређених мера за 
спречавање појављивања, откривање, спречавање ширења, сузбијање и 
искорењивање заразних болести животиња; 

• вршење надзора и инспекције над средствима за превоз и условима превоза, над 
објектима,   опремом,   условима   и   начином   рада   субјеката   који   обављају 
ветеринарску делатност и ветеринарских организација, 

• вршење надзора и инспекције над добијањем, производњом, складиштењем 
репродуктивног материјала, применом лекова и медицинских средстава за 
употребу у ветерини, као и другим објектима, средствима, предметима и 
опремом, који могу бити извор или преносиоци заразних болести животиња 
или на други начин угрожавати њихово здравље и здравље људи; обавља и 
друге послове из ове области. 

 
У Одељењу ветеринарске инспекције образоване су следеће уже јединице и то: 

 
 

У седишту Управе: 
 

1. Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња 
2. Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних 

производа животињског порекла 
3. Група ветеринарске инспекције у извозним објектима 
4. Група ветеринарске инспекције за контролу производње и промета лекова и 

медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране 
хране за животиње 
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Изван седишта Управе: 
 

Ветеринарски инспектори са местима рада у 25 окружних подручних јединица у 
управним окрузима и Граду Београду. 

 
1. Одсек ветеринарске инспекције Суботица у окружној подручној јединици у 
Севернобачком управном округу са седиштем у Суботици 

 
2. Одсек ветеринарске инспекције Зрењанин у окружној подручној јединици у 
Средњебанатском управном округу са седиштем у Зрењанину 

 
3. Одсек ветеринарске инспекције Кикинда у окружној подручној јединици у 
Севернобанатском управном округу са седиштем у Кикинди 

 
4. Одсек ветеринарске инспекције Панчево у окружној подручној јединици у 
Јужнобанатском управном округу са седиштем у Панчеву 

 
5. Одсек ветеринарске инспекције Сомбор у окружној подручној јединици у 
Западнобачком управном округу са седиштем у Сомбору 

 
6. Одсек ветеринарске инспекције Нови Сад у окружној подручној јединици у 
Јужнобачком управном округу са седиштем у Новом Саду. 

У Одсеку ветеринарске инспекције Нови Сад образују се следеће уже 
унутрашње јединице и то: 

1) Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту добробити 
животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 
споредних производа животињског порекла 

 
7. Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица у окружној подручној јединици 
у Сремском управном округу са седиштем у Сремској Митровици. 

У Одсеку ветеринарске инспекције Сремска Митровица образују се уже 
унутрашње јединице и то: 

1) Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту добробити 
животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 
споредних производа животињског порекла 

 
8. Одсек ветеринарске инспекције Шабац у окружној подручној јединици у 
Мачванском управном округу са седиштем у Шапцу 

 
9. Одсек ветеринарске инспекције Ваљево у окружној подручној јединици у 
Колубарском управном округу са седиштем у Ваљеву 

У Одсеку ветеринарске инспекције Ваљево образују се уже унутрашње јединице 
и то:  

1) Група  за  ветеринарске  инспекције  за  здравствену  заштиту  и  заштиту 
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добробити животиња, 
2) Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 

споредних производа животињског порекла 
 

10. Одсек  ветеринарске  инспекције  Смедерево  у  окружној  подручној  јединици  у 
Подунавском управном округу са седиштем у Смедереву 

 
11. Одсек  ветеринарске  инспекције Пожаревац  у  окружној  подручној  јединици  
у Браничевском управном округу са седиштем у Пожаревцу 

 
12. Одсек  ветеринарске  инспекције Крагујевац  у  окружној  подручној  јединици  
у Шумадијском управном округу са седиштем у Крагујевцу 

 
13. Одсек   ветеринарске   инспекције Јагодина   у   окружној   подручној   јединици   
у Поморавском управном округу са седиштем у Јагодини. 

У Одсеку ветеринарске инспекције Јагодина образују се уже унутрашње 
јединице и то: 

1) Група за ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња, 
2) Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране 
и споредних производа животињског порекла 

 
14. Одсек  ветеринарске  инспекције Бор  у  окружној  подручној  јединици  у  
Борском управном округу са седиштем у Бору 

 
15. Одсек ветеринарске инспекције Зајечар у окружној подручној јединици у 
Зајечарском управном округу са седиштем у Зајечару 

 
16. Одсек ветеринарске инспекције Ужице у окружној подручној јединици у 
Златиборском управном округу са седиштем у Ужицу 

У Одсеку ветеринарске инспекције Ужице образују се уже унутрашње јединице и 
то:  

1) Група  за  ветеринарске  инспекције  за  здравствену  заштиту  и  заштиту 
добробити животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 
споредних производа животињског порекла 
 
17. Одсек ветеринарске инспекције Чачак у   окружној подручној јединици у 
Моравичком управном округу са седиштем у Чачку 

 
18. Одсек ветеринарске инспекције Краљево у окружној подручној јединици у Рашком 
управном округу са седиштем у Краљеву 

У Одсеку ветеринарске инспекције Краљево образују се уже унутрашње 
јединице и то: 

1) Група за ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и заштиту 
добробити животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 
споредних производа животињског порекла 
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19. Одсек  ветеринарске  инспекције  Крушевац  у  окружној  подручној  јединици  у 
Расинском управном округу са седиштем у Крушевцу 

 
20. Одсек ветеринарске инспекције Ниш у окружној подручној јединици у Нишавском 
управном округу са седиштем у Нишу. 

У Одсеку ветеринарске инспекције Ниш образују се уже унутрашње јединице и 
то:  

1) Група  за  ветеринарске  инспекције  за  здравствену  заштиту  и  заштиту 
добробити животиња, 

2) Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 
споредних производа животињског порекла 

 
21. Група ветеринарске инспекције Прокупље у окружној подручној јединици у 
Топличком управном округу са седиштем у Прокупљу 

 
22. Одсек ветеринарске инспекције Пирот у окружној подручној јединици у Пиротском 
управном округу са седиштем у Пироту 

 
23. Одсек ветеринарске инспекције Лесковац у окружној подручној јединици у 
Јабланичком управном округу са седиштем у Лесковцу 

 
24. Одсек ветеринарске инспекције Врање у окружној подручној јединици у Пчињском 
управном округу са седиштем у Врању 

 
25. Група ветеринарске инспекције Косовска Митровица у подручној јединици широј 
од подручја управног округа за Косовско-митровачки, Призренски и Косовско-
поморавски управни округ са седиштем у Косовској Митровици 

 
26. Одсек ветеринарске инспекције Београд у подручној јединици за град Београд са 
седиштем у Београду. 

У Одсеку ветеринарске инспекције Београд образују се уже унутрашње јединице 
и то:  

3) Група  за  ветеринарске  инспекције  за  здравствену  заштиту  и  заштиту 
добробити животиња, 

4) Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и 
споредних производа животињског порекла 

 
 
 

          Анализа броја запослених по звању, по систематизацији 
 
 

Звање Број 
 Виши Саветник 1 
 Самостални саветник 47 
 Саветник  227 

УКУПНО: 275
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Остале активности у раду Одељења ветеринарске инспекције, осим планираних 
инспекцијских надзора 
 

Осим редовних инспекцијских надзора које се спроводе у складу са овим Планом, у 
оквиру рада Одељења ветеринарске инспекције спроводе се и ванредни инспекцијски 
надзори као и други инспекцијски поступци у складу са овлашћењима које поседују 
ветеринарски инспектори, за које је потребно планирати додатно време и то: 

• Службена контрола животиња намењених клању, односно ветеринарско 
санитарни преглед (анте и пост мортем) животиња на кланицама 

• Поступање ветеринарске инспекције код случајева сумње као и потврде појаве 
заразних, паразитских и узгојних болести животиња које се пријављују по 
Закону што укључује и пријаву болести Министарству, доношење решења о 
мерама које је потребно спровести на зараженом газдинству, праћење извршења 
наређених мера, као и одјава заразе на газдинству након спроведених мера уз 
сачињавање трошковника спроведених мера 

• Учешће у Комисијама за процену штете настале применом наређених мера у 
току сузбијања и искорењивања заразних болести 

• Поступање ветеринарске инспекције приликом надзора над спровођењем 
активности из Програма мера здравствене заштите животиња на газдинствима. 

• Спровођење узорковања у складу са добијеним налозима за узорковање – по 
Националним програмима мониторинга  

• Поступање ветеринарске инспекције – спровођење истраге и наређивање 
корективних мера након добијања позитивних налаза узорака према 
Националном програму мониторинга резидуа у живим животињама и храни 
животињског порекла 

• Спровођење узорковања на основу постављене сумње у безбедност хране током 
вршења инспекцијског надзора 

• Спровођење узорковања на основу добијених налога за ванредни инспекцијски 
надзор са узорковањем хране и хране за животиње 

• Спровођење истраге на основу RASFF (ЕУ систем брзог обавештавања и 
узбуњивања за храну и храну за животиње) обавештења и узбуна 

• Учествовање у Комисијским прегледима објеката ради утврђивања испуњености 
ветеринарско-санитарних услова, општих и посебних услова хигијене хране, у 
изграђеним или реконструисаним објектима за производњу, промет и 
складиштење хране животињског порекла и хране за животиње, намењених 
промету на домаћем тржишту, и доделе ветеринарског контролног броја 

• Учествовање у Комисијским прегледима објеката ради добијања решења за 
извоз, односно доделе извозног контролног броја 

• Учествовање у Комисијским прегледима објеката за карантинирање животиња 
из увоза 

• Потврђивање приспећа пошиљки из увоза на место одредишта, са овером и 
враћањем ЗВУДа (заједнички ветеринарски улазни документ) надлежном 
граничном ветеринарском инспектору 
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• Ревизија утврђених услова и издатих решења у објектима уписаним у Регистар 
објеката и Регистар одобрених објеката, у циљу брисања објеката из Регистра 
објеката и Регистра одобрених објеката (објекти који су престали са радом а нису 
доставили обавештење о престанку рада) 

• Поступање ветеринарске инспекције, односно оцена поднесака правних и 
физичких лица, ради покретања поступка ванредног инспекцијског надзора – у 
случајевима злоупотребе права на представку 

• Издавање потврда о здравственом стању пошиљки животиња у унутрашњем 
промету као и вођење евиденције о издатим потврдама; 

• Издавање међународних потврда – сертификата, за пошиљке животиња, хране 
животињског порекла, хране за животиње и СПЖП. 

• Контрола физичких и правних лица затечених у прекршају на зеленим пијацама, 
јавним површинама и сточним пијацама, односно другим местима на којима се 
врши промет хране животињског порекла и животиња 

 
Осим редовних и ванредних инспекцијских надзора које се спроводе у складу са овим 
Планом, у оквиру рада Одељења ветеринарске инспекције спроводе се и друге 
административне активности за које је потребно планирати додатно време и то: 

• Предлагање промене прописа и учествовање у изради прописа из делокруга 
ветеринарске инспекције 

• Припрема и израда недељних, месечних, кварталних и годишњих планова и 
извештаја о раду 

• Израда стручних упутстава, процедура и инструкција за рад ветеринарских 
инспектора у окрузима 

• Одржавање стручно-консултативних састанака у организационим јединицама у 
седишту и ван седишта Управе за ветерину, у ветеринарским специјалистичким 
институтима, преношење искустава и уједначавање праксе 

• Сарадња са другим министарствима и институцијама из Владиног и невладиног 
сектора; 

• Обука, односно стручно усавршавање инспектора, како у сарадњи са другим 
секторима и органима управе у оквиру министарства (Службе за управљање 
кадровима Владе), тако и са другим институцијама, преко TAIEX и BTSF 
програма  Европске комисије; 

• Учествовање инспектора у радним групама (за израду законских и подзаконских 
прописа, итд.) 

• Доношење решења и других аката у административним поступцима који нису 
инспекцијски надзор 

• Припрема и давање стручних савета и одговора поводом захтева странака – 
представки у непосредном контакту или путем телефона 

• Сачињавање информативних материјала за потребе медија 
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Стратегија рада Одељења ветеринарске инспекције 

 
  

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦИЉЕВИ 

 
 

ЗАДАТАК/ АКТИВНОСТИ
ИНДИКАТОРИ 
РЕЗУЛТАТА 

 
ОДГОВОРНА 

ОРГАНИЗАЦИОНА 
ЈЕДИНИЦА 

РОК У КОЈЕМ СЕ 
ЦИЉ/АКТИВНОСТ 
МОРА ОБАВИТИ 

Р.бр. 
 
 

Шта желимо постићи 

Како ћемо постићи 
специфичне циљеве? 
Које специфичне 

задатке/активности 

Како меримо 
задатке/активности 

Ко је одговоран за
спровођење 
активности и 
задатака 

Када задатак/ 
активност мора бити 

завршен 

 
 

1 

Стратешко и годишње 
планирање и извештавање о 
раду Одељења 

Учествовање у изради
годишњег Плана 
рада 

Израда годишњег 
плана 
и објављивање на 
званичној web 

 
Начелник Одељења 
ветеринарске инспекције 

 
15.10.2020. 

 
 
 
 
 

2 

Израда Вишегодишњег 
плана инспекцијског надзора 
Одељења ветеринарске 
инспекције Управе за 
ветерину за период од 
01.01.2021.- 31.12.2023. 

Израдом Вишегодишњег 
плана 
инспекцијског надзора ће 
се усвојити нови приступ 
планирања инспекцијских 
надзора које се заснивају 
на анализи ризика, начелу 
предострожности, 

Израда Вишегодишњег 
плана 
инспекцијског надзора 
Одељења ветеринарске 
инспекције Управе за 
ветерину за период од 
01.01.2021.- 31.12.2023. и 
објављивање на званичној  

 
Начелник Одељења 
ветеринарске инспекције, 
Шефови Одсека, 
Руководиоци Група 

 
 
 
 

15.12.2020. 

 
 

3 

Успостављање система 
обуке и континуираног 
унапређења знања и вештина 
инспектора 

Припрема процедура и
упутстава за 
спровођење инспекцијских 
надзора за појединачне 

Урађене процедуре и
упутства за 
спровођење инспекцијских 
надзора за појединачне 

 
Одељење ветеринарске 
инспекције 

 
Дугорочно 

(континуирано). 

 
 
 

4 

Успостављање система 
обуке за млађи инспекцијски 
кадар и менторски рад 

Припрема и спровођење 
посебних програма 
обука за млађи 
инспекцијски кадар и 
менторског рада 

Обуке и други облици 
стручног 
усавршавања за млађи 
инспекцијски кадар се 
редовно спроводе 

Шефови Одсека и 
руководиоци Група 
ветеринарске инспекције 

 
 

Дугорочно 
(континуирано) 
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5 

Припрема и спровођење 
инспекцијског надзора- 
планирање и усклађивање 
рада инспектора у 
складу са законским 
прописима 

 
Праћење промена законских прописа 

Поштовање законских 
рокова и њихова примена 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

Дугорочно 
(континуирано) 

Израда недељног, месечног,
шестомесечног и годишњег извештаја 

Извештаји Одељење
ветеринарске 
инспекције 

Дугорочно 
(континуирано) 

Презентација резултата рада на званичној 
web презентацији Управе за ветерину 

Објављени резултати рада на 
званичној  web презентацији 
Управе за ветерину 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

Дугорочно 
(континуирано) 

 
 
 
 

6 

Спровођење Закона и 
подзаконских прописа у 
области ветеринарске 
медицине 

Инспекцијским надзором на терену,
сарадња са другим надлежним 
инспекцијама и правосудним органима, 
тужилаштвом, МУП-ом итд. 

Бројем донетих решења, бројем
сачињених записника, бројем 
донетих закључака о дозволи 
извршења, бројем покренутих 
кривичних пријава, пријава за 
привредни преступ и 
прекршајних пријава 

 
 
Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
Континуирано и по 
потреби, временски 
рок назначен у 
решењу 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Категоризација ризика у 
објектима у пословању са 
храном животињског 
порекла и храном за 
животиње 

У складу са Правилником о посебним 
елементима, односно критеријумима за 
процену ризика, учесталост вршења 
инспекцијског надзора на основу процене 
ризика и посебним елементима плана 
инспекцијског надзора у области 
ветеринарске инспекције 
 

Утврђеним категоријама ризика 
у одобреним објектима у 
пословању са храном и 
објектима у пословању са 
храном за животиње 

1.Руководиоци
Група и 
ветеринарски 
инспектори 
ветеринарске 
инспекције за 
безбедност и 
квалитет хране и 
споредних 
производа 
животињског 
порекла који нису 
намењени за

 
 
 
 
 
 
 

31.03.2020. године 
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    ветеринарске

инспекције у 
извозним 
објектима 

 

 
 
 
 
 

8 

Категоризација   ризика   у 
објектима за производњу 
и промет лекова и 
медицинских средстава за 
употребу у ветеринарској 
медицини 

 
Развој и усвајање модела категоризације 
објеката према ризику 

Утврђеним категоријама ризика 
у одобреним објектима за 
производњу и промет лекова и 
медицинских средстава за 
употребу у ветеринарској 
медицини 

Групе      
ветеринарске 
инспекције за 
производњу и 
промет лекова и 
медицинских 
средстава за 
употребу у 
ветерини, хране за 
животиње                   
и 
медициниране 
хране за животиње 

 
 
 

31.12.2020. године 

 
 
 

9 

Категоризација   ризика   у 
ветеринарским 
организацијама 

Развојем и усвајање модела 
категоризације објеката према ризику 

Утврђеним категоријама ризика 
у одобреним ветеринарским 
организацијама 

Руководиоци Група
и 
ветеринарски 
инспектори за 
здравствену 
заштиту и заштиту 
добробити 
животиња 

 
 

31.12.2020. године 

 
 

10 

Обрада и анализа података 
о обављеном 
инспекцијском надзору 

Обрада и анализа броја записника, 
решења, закључака, кривичних пријава, 
пријава за привредни преступ и 
прекршајних пријава 

Дневна, недељна, месечна, 
тромесечна, шестомесечна и 
годишња анализа података на 
нивоу одељења 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
Дугорочно 

(континуирано) 

 
 

11 

Обука, оспособљавање, 
семинари, едукације у 
вршењу инспекцијског 
надзора и примена Закона 

Припрема, планирање,
упућивање, оспособљавање 
инспектора из области надлежне 
инспекције 

Праћење иновација норми и
Стандарда у области 
инспекцијског надзора 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
Дугорочно 

(континуирано) 
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12 

Припрема и извршавање 
осталих редовних послова 
у оквиру инспекцијског 
Надзора 

Координација рада у оквиру Одељења 
ветеринарске инспекције, отварање 
предмета, друге техничке припреме 

Број новопримљених предмета, 
остварен број састанака у 
оквиру Управе 

Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
Дугорочно 

(континуирано) 

 
 
 

13 

Превентивно деловање 
инспекције 

1.Правовремено информисање јавности: 
Објављивањем важећих прописа и 
планова инспекцијског надзора 
Објављивањем контролних листа на 
званичној web презентацији Управе за 
ветерину 
2.Пружањем стручне и саветодавне 
подршке надзираном субјекту или у вези 
са надзираним субјектом  
3.Предузимањем превентивних 
инспекцијских надзора 

Број: обавештења, пружених 
стручних савета, превентивних 
инспекцијских надзора 

 
Одељење 
ветеринарске 
инспекције 

 
 

Дугорочно 
(континуирано) 
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Облици инспекцијског надзора 
 
 

Одељење ветеринарске инспекције спроводи два основна облика 
инспекцијског надзора: 

• Канцеларијски – увидом у списе, поднеске – доказе странака, увидом у 
Централну базу података и друге Информационе системе 
Министарства пољопривреде, Управе јавних прихода, итд... 

• Теренски – непосредним инспекцијским надзором код контролисаних 
субјеката  

• Мешовити  
 

Учесталост спровођења планираних инспекцијских надзора 
 
 

Приликом планирања службених контрола, ветеринарски инспектор, односно шеф 
Одсека / руководилац Групе ветеринарске инспекције, анализира више критеријума на 
основу којих доноси одлуку о динамици спровођења службених контрола у сваком 
појединачном објекту. 
 
 Уколико за објекат који се налази под надзором ветеринарске инспекције раније 
није извршено оцењивање, оно ће се извршити након прве наредне спроведене службене 
контроле. Резултати оцењивања, оцена и утврђена динамика спровођења службених 
контрола се прилажу досијеу објекта који води надлежни ветеринарски инспектор. 
 

Систем процене ризика у погледу безбедности хране 
 
Део 1: Тежина штетних последица 
Могуће штетне последице утврђују се на основу три чиниоца (А, Б и Ц): 
 
А. Врста хране и начин руковања храном 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

40 Произвођачи хране високог ризика, продавци на велико и 
привредни субјекти за паковање хране, који пакују или врше 
препакивање хране високог ризика. У том смислу, храна високог 
ризика је храна која подржава развој микроорганизама и спремна 
је за конзумирање без додатне обраде која би уништила патогене 
микроорганизме или њихове токсине. 

30 Припрема, термичка обрада или руковање отвореном храном 
високог ризика од стране угоститеља и продаваца на мало, осим 
угоститеља који генерално припремају мање од 20 оброка дневно 
(видети у даљем тексту). 

10 Припрема, термичка обрада или руковање отвореном храном 
високог ризика од стране малих угоститеља који служе мање од 
20 оброка дневно; 
Руковање унапред упакованом храном високог ризика; 
Други продавци на велико и дистрибутери који нису обухваћени 
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напред наведеним категоријама; 
Производња или паковање хране која није храна високог ризика; 
Објекти у којима се обавља филетирање и сољење рибе за 
продају на мало крајњем потрошачу. 

5 Руковање у продаји на мало храном која није храна високог 
ризика и другим производима који су стабилни у продаји на 
собној температури. 
Субјекти у пословању храном који нису обухваћени претходно 
наведеним категоријама. 

 
Б. Начин прераде 
 

Објектима у којима се обавља одређени начин прераде (укључујући начине којима 
се продужава рок трајања производа) који носи могућност повећања ризика по јавно 
здравље већи од онога који се јавља код свакодневног кувања или складиштења, требало 
би доделити додатне бодове у складу са овим одељком. Међутим, ти бодови се могу 
доделити само једном, што значи да је највећи могући број бодова у складу са овим 
одељком 20. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

20 Основни приступ је проценити да ли сам процес ствара додатни 
ризик и/или да ли је разлог његово спровођења продужавање рока 
употребе производа. 
У даљем тексту је индикативни списак начина обраде којима би 
требало доделити додатних 20 бодова. Ветеринарски инспектори, 
на основу стручног знања, доносе одлуку у погледу других 
начина обраде који нису наведени. 
 Конзервисање или други вид паковања хране са ниским 
степеном киселости у асептичним условима. 
 Вакуумско паковање. 
 Кување у вакууму (тзв. соус виде). 
 Производња куваних и припремљених оброка који се могу 
конзумирати хладни или подгрејани. (Овај одељак не примењује 
се на једноставно подгревање оваквих оброка.) 
 Ферментација производа од меса у циљу производње 
ферментисаних кобасица или сличних производа. 
 Сушење на ваздуху, нпр. пршута, печеница, шунка и сл. 
 Лиофилизација. 
 Додавање соли и других конзерванаса. 
 Кување и хлађење производа од меса пре послуживања. 
Ова тачка се не примењује на једноставне угоститељске радње 
код којих се храна често припрема унапред а затим подгрева. 
 Субјекти који производе, припремају или послужују храну 
животињског порекла високог ризика која није кувана или је 
делимично кувана и која по својој природи представља накнадну 
претњу по микробиолошку исправност хране. Ова тачка се 
примењује на угоститеље/произвођаче који производе храну 
попут тартар бифтека и других јела од сировог меса, карпачо од 
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рибе и меса, разне врсте сушија или сашимија, хамбургере или 
пљескавице, које нису у потпуности термички обрађене. 

0 Сви случајеви који нису описани у горњем тексту. 
 
Ц. Број потрошача изложених ризику 
 

Овај чинилац одражава вероватан број потрошача изложених ризику и величину 
подручја обухваћеног инцидентом у случају непоштовања услова о хигијени хране и 
безбедносних процедура. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

15 Субјекти у пословању храном који обављају делатност 
производње, дистрибуције, омотавања или паковања хране која 
се дистрибуира на читавој територији земље или на 
међународном тржишту. 

10 Субјекти у пословању храном који опслужују значајан број 
потрошача, укључујући и већи проценат потрошача изван 
локалног подручја, као на пример: хипермаркет, угоститељ на 
аеродрому, угоститељ на одморишту на аутопуту; 
Субјекти у пословању храном који нису обухваћени претходним 
критеријумом  

5 Субјекти у пословању храном код којих највећи број потрошача 
вероватно живи, одседа или ради на локалном подручју, примера 
ради самопослуга или продавница, локална пиљарница, ресторан 
у трговачкој четврти места или локални ресторан. 

0 Субјекти у пословању храном који најчешће услужују мање од 20 
потрошача дневно. 

 
ПЛУС 

Додељују се додатна 22 бода (уз бодове у складу са горњим описом) за објекте 
који се баве производњом или послуживањем хране нарочито намењене за конзумирање 
од стране потрошача који могу спадати у ризичне осетљиве групе, од преко 20 лица 
(дечији вртићи, школске кухиње, болнице, старачки домови и сл). 
 

У том смислу, ризичне и осетљиве групе су лица подложнија штетним 
последицама неадекватне хигијене хране, попут деце млађе од 5 година, особа старијих 
од 65 година, као и болесних и лица са компромитованим имуним системом. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

22 Производња и/или послуживање хране високог ризика у 
објектима у којима крајњи потрошачи производа који се 
производи обухватају ризичну осетљиву групу од преко 20 особа 
(дечији вртићи, школске кухиње, болнице, старачки домови и сл). 

0 Сва случајеви који нису обухваћена напред наведеним 
категоријама. 
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Део 2. Ниво (тренутне) усаглашености са прописима 
 

Процедуре у погледу хигијене и безбедности хране (укључујући поступке и 
процедуре при руковању са храном, као и контролу температуре) и структура објекта 
(укључујући чистоћу, унутрашњу организацију, стање структуре, осветљење, 
вентилацију, опрему итд.) процењују се одвојено уз примену система за бодовање датог у 
даљем тексту. 
 

Број бодова би требало да одражава ниво усаглашености са прописима утврђен 
током инспекцијског надзора у складу са смерницама датим у даљем тексту. 
 

У случајевима у којима се објекат не придржава прописа везано како за 
структурне услове тако и за процедуре, требало би навести да постоји неусаглашеност по 
основу по оба основа – по основу услова хигијене и структурних услова. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

25 Скоро потпуна неусаглашеност са законским обавезама. 
20 Генерална неусаглашеност са законским обавезама – стандарди 

су ниски. 
15 Неусаглашеност са законским обавезама у већој мери – потребно 

је више рада да се спречи опадање стандарда. 
10 Неусаглашеност са законским обавезама или секторским 

водичима, у одређеној мери која се не сматра значајном у погледу 
ризика (али може постати значајна ако се не отклони). Стандарди 
се одржавају на одређеном нивоу или унапређују. 

5 Добар стандард усаглашености са законским обавезама и 
секторским правилима препоручене праксе* уз мања одступања. 

0 Висок стандард поштовања законских обавеза или секторских 
водича;* усклађеност са општеприхваћеним добрим праксама у 
промету. 

* У случају да постоје одговарајући секторски водичи. 
 
Део 3: Поверење у процедуре менаџмента и контроле 
 

Број бодова за поверење у процедуре менаџмента и контроле би требало да 
одражава процену тога да ли су унутрашње процедуре субјекта за управљање/контролу 
безбедношћу хране одговарајуће и да ли се њима омогућава правилно утврђивање 
опасности и њихова ефикасна контрола, док би процену степена тренутне усаглашености 
са прописима која се остварује применом пракси требало сматрати делом елемента 
придржавања процедура у погледу хигијене и безбедности хране из дела 2. 
 

У случају да је менаџмент субјекта успоставио делотворан систем управљања 
безбедношћу хране који запослени добро разумеју, објекат би требало да остварује висок 
ниво усаглашености са прописима из дела 2, а самим тим и да оствари мали број бодова 
за тај чинилац ризика. 
 

Оцену за тај елемент не би требало кориговати путем елемента поузданости 
управљања. Овде је реч о процени вероватноће да ниво усаглашености са прописима 
остане задовољавајући и у будућности. 
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Процена управљања укључује процену два елемента: корпоративног управљања 

(система и процеса за контролу хране на нивоу читаве компаније) и локалног управљања 
(спровођења корпоративних система од стране менаџмента субјекта и посебних система 
и процеса на нивоу организационе јединице, односно објекта). 
 

У случају да објекат има носиоца надзора и ако се корпоративни системи 
управљања примењују на адекватан начин, носилац надзора може у плану инспекцијског 
надзора да пружи смернице за оцену поузданости управљања. Овлашћена службена лица 
не би требало да поновно процењују елемент корпоративног управљања, већ би требало 
да дају оцену на основу степена примене корпоративних стандарда од стране менаџмента 
субјекта. 
 

Овлашћена службена лица би требало да се осврну и на степен поузданости који 
се постиже контролом система за управљање безбедношћу хране коју непосредно у 
објекту врши независно треће лице у оквиру механизма контроле квалитета у складу са 
важећим прописима. 
 

Оцена за поузданост управљања/контроле не додељује се искључиво за 
документоване процедуре и њихово спровођење. Међу чиниоцима који ће утицати на 
процену од стране овлашћеног службеног лица су: 
 претходна историја субјекта у пословању храном у придржавању прописа, његова 
спремност да поступа у складу са претходно датим саветима, препорукама и мерама 
изреченим у инспекцијском надзору, као и подаци о представкама које су претходно 
подношене у односу на тај субјекат/објекат; 
 став садашњег менаџмента субјекта у погледу хигијене и безбедности хране; 
 знање о хигијени и безбедности хране, укључујући и анализу опасности/HACCP и 
контролу критичних тачака; и 
 задовољавајуће процедуре за управљање безбедношћу хране. 
 

Када процењују да ли су процедуре на основу HACCP-а задовољавајуће, 
овлашћена службена лица би требало да размотре, у складу са начелом сразмерности, 
потребу за постојањем процедура заснованих на принципима HACCP-а, односно 
сразмерно врсти и величини субјекта у пословању храном. У појединим субјектима у 
пословању храном не постоје критичне контролне тачке, а у појединим случајевима 
правила добре праксе у погледу хигијене могу да замене праћење критичних контролних 
тачака. Обавеза субјеката да чувају евиденције такође се мора спроводити на 
флексибилан начин како би се избегло непотребно оптерећивање малих привредних 
субјеката. 
 

Када је реч о малим привредним субјектима која представљају само најнижи 
степен опасности по хигијену хране, може бити довољно утврдити да је субјекат 
успоставио добру праксу у погледу хигијене и разуме их и примењује, односно да 
испуњава предуслове.  
 

Ветеринарски инспектори би требало да сагледају смернице о примени члана 5. 
при процени неопходности постојања документованих процедура управљања 
безбедношћу хране и, ако су оне неопходне, о садржини потребне документације. 
Садржина и детаљност документације разликоваће се у погледу врсте и сложености 
пословања и степена примењених контрола. 
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Број 
бодова 

Опис критеријума 

30 Претходна историја већих неусаглашености са прописима. 
Мало или нимало познавања и разумевања безбедности хране. 
Мало или нимало познавања опасности, ризика или контроле 
квалитета. 
Непостојање процедура управљања безбедношћу хране. 
Субјект не препознаје значај или не прихвата потребу за 
контролом безбедности и хигијене хране. 

20 Прилично неуједначена претходна историја усаглашености са 
прописима. 
Недовољно познавање и разумевање безбедности хране. 
Неадекватно познавање опасности и контролних мера. 
Непостојање процедура за управљање безбедношћу хране или 
незадовољавајући напредак у погледу израде, документовања и 
спровођења процедура управљања безбедношћу хране, сразмерно 
врсти привредног субјекта, у периоду од претходне процене 
ризика. 
Субјект није у потпуности спреман да препозна значај или 
прихвати потребу за контролом безбедности и хигијене хране. 

10 Задовољавајућа претходна историја усаглашености са прописима. 
Приступ саветима о безбедности хране и/или смерницама добре 
праксе, сразмерно врсти привредног субјекта. 
Разумевање већих опасности и контролних мера. 
Субјект примењује задовољавајуће процедуре управљања 
безбедношћу хране или остварује задовољавајући напредак у 
погледу примене документованих процедура управљања 
безбедношћу хране сразмерно делатности и субјекта. 
Овлашћена службена лица ће морати да се постарају да субјекат 
заиста остварује задовољавајући напредак у погледу примене 
документованих процедура управљања безбедношћу хране. Десет 
бодова се може доделити за више од једног циклуса интервенција 
ако: 
 су претходни облици неусаглашености са прописима 
отклоњени, али су настали нови облици неусаглашености са 
прописима; и 
 ако се укупни степен ризика није повећао. 

5 Добра претходна историја усаглашености са прописима. 
Доступни савети о безбедности хране, било интерно било путем 
приступа стручним саветима носиоца надзора или матичног 
надлежног органа, струковног удружења, из смерница добре 
праксе или механизма контроле квалитета, сразмерно врсти 
делатности и субјекта. 
Делотворна контрола могућих опасности од стране менаџмента 
субјекта. 
Поседовање делотворних механизама самопровере уз 
документоване процедуре управљања безбедношћу хране, 
сразмерно врсти делатности и субјекта. 
Контролом надлежног органа потврђена је усаглашеност са 
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процедурама у целини, уз мања одступања за које је утврђено да 
нису од пресудног значаја за безбедност хране. 

0 Висок ниво претходне усаглашености са прописима. 
Доступни савети о безбедности хране, било интерно било путем 
приступа стручним саветима носиоца надзора или надлежног 
органа, струковног удружења, из смерница добре праксе или 
механизма контроле квалитета, сразмерно врсти делатности и 
субјекта. 
Субјект/ менаџмент субјекта у пословању храном поседује 
одговарајућа знања и стручност. 
Поседовање делотворних механизама самопровере уз 
документоване процедуре управљања безбедношћу хране, 
сразмерно врсти делатности и субјекта, уз могућу примену 
екстерних процеса контроле. 
Контролом надлежног органа потврђена је усаглашеност са 
процедурама у погледу безбедности хране. 

 
ПЛУС 

Додељује се додатних 20 бодова (уз бодове у складу са горњим описом) у случају 
да постоји значајан ризик: 
 да храна буде контаминирана организмом Clostridium botulinum и да тај организам 
преживи обраду и размножи се; или 
 да храна спремна за конзумацију буде контаминирана микроорганизмима или 
њиховим токсинима који су хумани патогени, попут E. coli О157 или другог соја 
ешерихије коли који производи вероцитотоксин (VTEC), Salmonella spp. или Bacillus 
cereus. 

 
У овом смислу, „значајан ризик“ значи да постоји вероватноћа да ће доћи до 

инцидента. Следећа питања би требало узети у обзир када се процењује овај чинилац: 
 потенцијал за контаминацију или унакрсну контаминацију наведеним 
микроорганизмима; 
 вероватноћу преживљавања и размножавања наведених микроорганизама; 
 постојање процедура заснованих на начелима HACCP-а и поузданост њихове 
примене, укључујући и документовање контроле и чување евиденције о њој; 
 обим и релевантност обуке коју похађају менаџери, пословође и лица која рукују 
храном; и 
 да ли је потребно да надлежни орган интервенише ради смањења вероватноће 
настанка инцидента. 
 

Додатни бодови се примењују у зависности од случаја, не примењују се генерички 
за читаве категорије објеката субјекта у пословању храном и морају се одузети током 
следећег инспекцијског надзора ако више не постоји значајан ризик. 
 

Додатни бодови морају бити у складу са основном проценом поузданости 
процедура управљања/контроле. Ако је за поузданост управљања додељено 0 или 5 
бодова, а истовремено се утврди постојање значајног ризика контаминације хране једним 
од наведених микроорганизама, једна од те две процене није тачна и требало би их обе 
поновно проверити. Објекти не би требало да представљају значајан ризик ако је 
поузданост процедура управљања/контроле на високом или средњем нивоу. 
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Број 
бодова 

Опис критеријума 

20 Значајан ризик да храна буде контаминирана са Clostridium 
botulinum и да тај микрорганизам преживи обраду и размножи се; 
или 
Значајан ризик да храна спремна за конзумацију буде 
контаминирана микроорганизмима или њиховим токсинима који 
су хумани патогени. 

0 Сви случајеви који нису описани у горњем тексту. 
 

Учесталост службених контрола у погледу хигијене хране 
 

Категорија Број бодова Минимална учесталост  
А 92 или више До преласка у категорију Б 
Б Од 72 до 91 Најмање једном у 3 месеца 
Ц Од 52 до 71 Најмање једном у 6 месеца 
Д Од 31 до 51 Најмање једном у 12 месеца 
Е Од 0 до 30 Најмање једном у 24 месеца, или 

алтернативно 
 

Објекти код којих је утврђен низак степен ризика (30 бодова или мање – 
категорија Е) односно код којих су резултати раније спроведених службених контрола 
повољни, не морају да буду обухваћени планираним програмом инспекцијског надзора, 
али морају бити обухваћени алтернативном стратегијом надзора најмање једном у три 
године. 
 

Систем процене ризика у погледу стандарда хране 
 
Део 1: Потенцијални ризик 

Потенцијални ризик се утврђује на основу четири чиниоца (А, Б, Ц и Д): 
 
А. Ризик по потрошаче и/или друге субјекте у пословању храном 
 

Код овог чиниоца разматрају се штетне последице на потрошаче и последице по 
друге субјекте у пословању храном које могу настати ако надзирани субјекат не поштује 
прописе везане за стандарде хране. Штетне последице по потрошаче подразумевају 
негативан утицај на безбедност и негативан економски утицај. Последице по друге 
привредне субјекте подразумевају економске ефекте нелојалне конкуренције. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

30 Произвођачи хране за специфичне категорије становништва; 
Произвођачи, увозници или пакери хране велике вредности или 
хране великог обима производње у случају да постоји ризик од 
преварних радњи (кривотворења) састава – превара у храни; 
Произвођачи хране која садржи висок степен адитива; 
Привредни субјекти који на етикетама унапред паковане хране 
или у оглашавању износе тврдње у погледу хранљивости, 
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садржаја хранљивих материја или позитивног утицаја на 
здравље; 
Субјекти у пословању храном, укључујући произвођаче и 
увознике који рукују храном из увоза или састојцима хране који 
могу представљати повећан ризик хемијске контаминације. 

20 Произвођачи или пакери хране која подлеже законским 
стандардима у погледу састава. 

10 Локални субјекти у пословању храном који користе етикете, 
излоге, табле, јеловнике итд. израђене у објекту, примера ради: 
месаре, пекаре, продавнице здраве хране, ресторани, продавнице 
хране за понети, угоститељи који служе мање од 10 оброка 
дневно и привредни субјекти који износе различите тврдње како 
би остварили предност над конкуренцијом. 

0 Угоститељи који служе до 10 оброка дневно, попут пансиона; 
Остали субјекти у пословању храном који нису обухваћени 
наведеним категоријама. 

 
Б. Степен утицаја делатности предузећа на могуће штетне последице 
 

Код овог чиниоца разматра се врста делатности коју обавља субјекат у пословању 
храном, потреба за блиским надзором и контролом тих активности и примена обавеза из 
прописа о стандардима у погледу хране. Треба размотрити да ли субјекат производи, 
декларише или оглашава производе на које се односе прописи о стандардима у погледу 
хране. Ако субјекат производи сопствене производе, треба размотрити мониторинг и 
контролу над произвођачком спецификацијом и састојцима производа. 
 

У следећој табели су дати примери субјеката у пословању храном са 
одговарајућим бројем бодова. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

30 Произвођачи, прерађивачи и увозници хране који послују са 
великим бројем различитих врста робе. 

20 Локални субјекти у пословању храном који декларишу изложену 
робу и/или препакују ту робу у циљу непосредне продаје. 

10 Субјекти у пословању храном који се баве прометом на мало и 
угоститељством са продајом само у сопственим објектима. 

0 Остали субјекти у пословању храном који нису обухваћени 
наведеним категоријама. 

 
Ц. Једноставност пословања у складу са прописима 
 

Код овог чиниоца разматра се обим и сложеност прописа о стандардима у погледу 
хране који се примењују на субјекта и делатност. 
 

Треба размотрити обим и сложеност производа, процеса и услуга, укључујући и 
доследност квалитета сировина. Такође, треба размотрити сложеност овог задатка за 
субјекта у пословању храном, укључујући и једноставност препознавања опасности. 
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Број 
бодова 

Опис критеријума 

30 Произвођач, прерађивач или увозник великог броја различитих 
врста хране. 

20 Произвођач, прерађивач или увозник ограниченог броја 
различитих врста хране. 

10 Продавац на мало који сам декларише храну, попут месаре, 
пекаре и продавнице деликатесних производа; 
Угоститељи са сложеним јеловницима. 

0 Остали субјекти у пословању храном који нису обухваћени 
наведеним категоријама. 

 
Д. Изложеност потрошача ризику (круг потрошача) 
 

Код овог чиниоца узима се у обзир број потрошача који ће вероватно бити 
изложени ризику ако субјекат у пословању храном не поштује прописе о стандардима у 
погледу хране. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

30 Произвођач или пакер хране која се дистрибуира на читавој 
територији земље или на међународном нивоу. 

20 Субјект у пословању храном који послује изван локалног 
подручја, примера ради, регионални супермаркет/хипермаркет, 
мали локални произвођач. 

10 Субјект у пословању храном који снабдева локално подручје, 
примера ради, продавница у трговачкој четврти или пиљарница; 
локални супермаркет; локални ресторан. 

0 Субјект у пословању храном који снабдева мање од 30 
потрошача дневно. 
Остали субјекти у пословању храном који нису обухваћени 
наведеним категоријама. 

 
Део 2: Степен (тренутног) поштовања прописа 
 

Код овог чиниоца узима се у обзир ниво усаглашености са прописима који је 
утврђен у инспекцијском надзору. Требало би узети у обзир и поштовање релевантних 
домаћих и европских смерница добре праксе и других сличних смерница, примера ради 
оних које су усвојили европска Агенција за безбедност хране, Саветодавни одбор за 
храну и др. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

40 Генерална неусаглашеност са законским обавезама – стандарди 
су ниски. 

10 Типичан субјект у пословању храном код кога је утврђен мањи 
степен неусаглашености са законским обавезама. 
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0 Висок ниво усаглашености са законским обавезама и секторским 
правилима препоручене праксе; усклађеност са 
општеприхваћеним добрим праксама у делатности. 

 
Део 3: Поверење у процедуре менаџмента и контроле 
 

Рад менаџмента субјекта се оцењује у складу са делом 2 на основу остварених и 
опажених резултата. У случају да је менаџмент субјекта успоставио делотворан систем 
управљања безбедношћу хране који запослени добро разумеју, објекат би требало да 
остварује добар ниво усаглашености са прописима из дела 2, а самим тим и да оствари 
мали број бодова за тај критеријум процене ризика. 
 

Оцену за тај елемент не би требало кориговати путем елемента поузданости 
управљања. Овде је реч о процени вероватноће да ниво усаглашености пословања са 
прописима остане задовољавајући и у будућности. 
 

Међу чиниоцима који ће утицати на процену од стране надлежног ветеринарског 
инспектора су: 
 претходна историја субјекта у пословању храном у смислу придржавању прописа, 
његова спремност да поступа у складу са претходно датим саветима, препорукама и 
мерама изреченим у току претходних службених контрола, као и подаци о представкама 
које су претходно подношене у односу на тај субјекат/објекат; 
 став менаџмента субјекта у погледу хигијене и безбедности хране и постојање или 
одсуство релевантног носиоца надзора или надлежног органа; доступност интерног или 
екстерног стручног знања у погледу стандарда хране; 
 систем квалитета, укључујући процене добављача и праћење ефикасности, 
сразмерних величини привредног субјекта и ризицима који се јављају, уз јасно утврђена 
задужења за управљање ризиком; и 
 код малих субјеката у пословању храном треба узети у обзир провере адекватне 
тим субјектима. 
 

Број 
бодова 

Опис критеријума 

30 Мало или нимало стручног знања. 
Мало или нимало знање о опасностима или контроли квалитета. 
Непостојање система управљања стандардима хране. 
Несразмерно велики број основаних представки од последњег 
инспекцијског надзора. 
Претходна историја утврђених битних неусаглашености 
пословања са прописима. 

20 Запослени имају основна знања о релевантним прописима о 
храни. 
Систем управљања стандардима хране вероватно не постоји. 
Значајно неуједначена претходна историја провера 
усаглашености са прописима. 

10 Десет или више бодова у делу 2. 
Запослени су упознати са релевантним прописима о храни и 
неопходним контролама. 
Постојање одговарајућег система управљања стандардима хране. 
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Мањи привредни субјекти могу имати минимално документован 
систем. 
Задовољавајућа претходна историја провера усаглашености са 
прописима. 

0 Доступни технички стандарди.  
Примењује се интерна контрола / провера. 
Добар систем управљања стандардима хране, документована 
евиденција о проверама, и проверама добављача који могу да 
подлежу независној контроли. 
Докази пословања у складу са документованим системом 
управљања уз мали степен одступања. 
Без основаних представки од последњег инспекцијског надзора. 
Одлични резултати ранијих контрола усаглашености са 
прописима. 

 
Учесталост службених контрола у погледу стандарда за храну 

 
Категорија Број 

бодова 
Минимална учесталост  

А Од 101 до 
180 

Најмање једном у 6 месеци 

Б Од 46 до 
100 

Најмање једном у 12 месеца 

Ц Од 0 до 
45 

Најмање једном у 24 месеца, или 
алтернативно 

 
Објекти код којих је процењен низак степен ризика (45 бодова или мање) не 

морају да буду обухваћени планираним програмом инспекцијског надзора, али морају 
бити обухваћени алтернативном стратегијом надзора најмање једном у три године. 

 

План редовних инспекцијских надзора у објектима у пословању са храном одобреним 
за извоз на тржиште ЕУ/ ЦЕФТА/ЕЕЦ планираних за 2020. годину 
 
 

Објекти у пословању са храном одобрени за извоз на тржиште 
ЕУ/ЦЕФТА/ЕЕЦ се сматрају објектима високог ризика, па је према томе учесталост 
инспекцијских надзора за поједине врсте и категорије објеката, у складу са 
динамиком контроле за објекте високог ризика. 

 
План инспекцијског надзора у објектима у пословању са споредним производима 
животињског порекла 
 

У овом делу плана приказана је учесталост инспекциjског надзора за поједине 
врсте и категорије објеката пословању са споредним производима животињског 
порекла у односу на делатности којима се баве. Наведена учесталост је минимална и 
не укључује појачану учесталост инспекцијских надзора која произлази из резултата 
спроведених контрола у случају утврђених неусаглашености када је индиковано 
спровођење корективних мера. 
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 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУМАТЕРИЈАЛА КАТЕГОГОРИЈЕ 1, 2 И 3 
 
Р.бр. 

 
Предмет 

Учесталост

 
1. 

Oпште хигијенско стање објеката, опреме, прибора и
особља  

 
 
 
 

1 месечно 

2. Контрола HACCP и DHP
 

3. 
Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) које
се 

 
4. 

Контрола метода прераде споредних производа
животињског порекла и добијених производа

5. Начин утовара, претовара и истовара
 

6. 
Контрола трајне идентификација добијених производа
насталих прерадом материјала (ГХТ) 

7. Контрола производа и услова чувања
8. Узимање узорака ради провере ефикасности прераде У случају сумње 

 
 

 МЕЂУОБЈЕКАТ ЗА ПРЕРАДУ МАТЕРИЈАЛА КАТЕГОГОРИЈЕ 1, 2 И 3 
 
Р.бр. 

 
Предмет 

Учесталост

1. Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови  
 
 

4 пута годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 
 

3. 
Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему)
које се воде у објекту 

4. Начин утовара, претовара и истовара
5. Контрола производа и услова чувања

 
 ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕРАДУ ТОПЉЕНЕ МАСТИ 
 
Р.бр. 

 
Предмет 

Учесталост

1. Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови  
 
 

4 пута годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 
 

3. 
Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) 
које се воде у објекту 

4. Начин утовара, претовара и истовара
5. Контрола производа и услова чувања
6. Узимање узорака ради провере ефикасности прераде У случају сумње 

 
 
 
 
 
 

 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОГАСА И КOMПОСТА 
 
Р.бр. 

 
Предмет 

Учесталост 

1. Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови  
 
 

1 годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 
 

3. 
Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему)
које се воде у објекту 

4. Начин утовара, претовара и истовара
5. Контрола производа и услова чувања
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6. Узимање узорака ради провере ефикасности прераде У случају сумње 
 
 

 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ И 
ТЕХНИЧКЕ ПРОИЗВОДЕ 

 
Р.бр. 

 
Предмет 

Учесталост

 
1. 

Oпште хигијенско стање објеката, опреме, прибора и 
особља  

 
 
 
 

2 пута годишње 

2. Контрола HACCP и DHP 
 

3. 
Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) 
које се воде у објекту 

 
4. 

Контрола метода прераде споредних производа
животињског порекла и добијених производа 

5. Услови складиштења и превоза 
6. Начин утовара, претовара и истовара
7. Контрола производа и услова чувања
8. Узимање узорака ради провере ефикасности прераде У случају сумње 

 
 ОБЈЕКТИ ЗА СПАЉИВАЊЕ И КОСПАЉИВАЊЕ 
 
Р.бр. 

 
Предмет 

Учесталост

1. Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови  
 

1 годишње 
2. Контрола HACCP и DHP

 
3. 

Контрола евиденција (испоруци, превозу, пријему) које
се 

4. Начин утовара, претовара и истовара 
5. Контрола производа и услова чувања  
6. Узимање узорака ради провере ефикасности процеса У случају сумње 
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План инспекцијског надзора у ветеринарским организацијама 
 

Редован инспекцијски надзор ветеринарских амбуланти, ветеринарских станица и 
ветеринарских клиника 

 
 

Редован   инспекцијски   надзор   ветеринарских   амбуланти,   ветеринарских 
станица и ветеринарских клиника обавља се најмање једном годишње везано за: 

 Проверу да ли су ветеринарске организације регистроване у Регистар 
привредних субјеката и уписане у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Спровођење Програма мера здравствене заштите животиња 

 Спровођење посебних програма здравствене заштите животиња 

 Проверу ветеринарско-санитарних услова 

 Рад овлашћене ветеринарске организације у поступку обележавања и животиња 
и вођења евиденције о обележеним животиња 

 Вођења прописаних евиденција и документација о издавању рецепата, чувања и 
употребе лекова за употребу у ветеринарској медицини у складу са 
Правилником о обрасцу и садржини рецепта за ветеринарске лекове, као и 
начину издавања и прописивања ветеринарских лекова („Сл. гласник РС“, бр. 
48/2017) 

 Проверу услова обављања ветеринарске делатности у погледу стручног кадра 
(лиценце запослених ветеринара за обављање ветеринарске делатности), 
просторија и опреме и средстава за рад 

 Провере услова складиштења ветеринарских лекова у приручним магацинима и 
возилима која користе доктори ветеринарске медицине и ветеринарски 
техничари у обављању ветеринарске праксе 

 Коришћење лекова за употребу у ветеринарској медицини који немају дозволу 
за стављање у промет у Републици Србији 

 
Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 

којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
ветеринарских организација, и према броју бодова освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика на следеће категорије: 
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Р.бр. Степен ризика Проценат освојених 

бодова 
1. Незнатан 91 – 100% 
2. Низак 81 – 90% 
3. Средњи 71 – 80% 
4. Висок 61 – 70% 
5. Критичан 60% и мање 

 

За све одобрене ветеринарске организације у којима није утврђена категорија 
ризика, она се мора урадити до 31.12.2020. године. 

 
Редован инспекцијски надзор центара за репродукцију животиња и вештачко 
осемењавање 

Редован инспекцијски надзор центара за репродукцију животиња и 
вештачко осемењавање обавља се једном годишње везано за: 

 Проверу  да  ли  је  правно  лице  или  предузетник  регистрован  у  Регистар 
привредних  субјеката  и  уписан  у  Регистар  правних  лица  и  предузетника  за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Провера  података  о  одговорним  особама  (лиценце  запослених  ветеринара  за 
обављање   ветеринарске   делатности),   грађевинским   изменама   објекта   или 
изменама технолошког процеса 

 Провера објекта и опреме за добијање, обраду и промет семена за вештачко 
осемењавање, јајних ћелија и оплођених јајних ћелија 

 Здравствена заштита приплодних животиња 

 Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 

 Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 

 Вођење  прописаних  евиденција  о  стављању  у  промет  семена  за  вештачко 
осемењавање, јајних ћелија и оплођених јајних ћелија 

 Вођење евиденција о лечењу животиња 

 Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

 Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

 Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиња 

 Проверу спровођења биосигурних мера 

 Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 
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Редован инспекцијски надзор центара за складиштење и дистрибуцију семена за 
вештачко осемењавање  
 

Редован  инспекцијски  надзор  центара  за  складиштење  и  дистрибуцију 
семена за вештачко осемењавање обавља се једном годишње везано за: 

 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистру 
привредних  субјеката  и  уписан  у  Регистар  правних  лица  и  предузетника  за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Провера података о одговорним особама (лиценце запослених ветеринара за 
обављање ветеринарске делатности), грађевинским изменама објекта или 
изменама технолошког процеса 

 Провера објекта и опреме за чување и промет семена за вештачко осемењавање, 
јајних ћелија и оплођених јајних ћелија 

 Проверу складиштења и руковања и услова дистрибуције и испоруке семена 
вештачко осемењавање 

 Вођење  прописаних  евиденција  о  пријему  и  испоруци  семена  за  вештачко 
осемењавање 

 
 

Редован инспекцијски надзор лабораторија 
 

Редован инспекцијски надзор лабораторија обавља се једном годишње  везано 
за:   

 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 
привредних субјеката и уписан у Регистар овлашћених лабораторија које води 
Министарство 

 Провера података о одговорним особама, грађевинским изменама објекта или 
изменама технолошког процеса 

 Провера услова у погледу објекта, просторија и опреме, стручног кадра 

 Акредитацију у складу са стандардима СРПС ISO/IEC 17025 

 Резултате интерног и екстерног аудита 

 Спровођење међулабораторијских испитивања 

 Контрола   процедура   (за   калибрацију   опреме   и   инструмената,   преглед   и 
превентивно одржавање опреме) 

 Статус квалификације лабораторијске опреме 

 Процедура за узорковање 

 Записи о припреми реагенаса 

 Валидација метода испитивања 

 Евиденције о коришћењу хемикалија и реагенаса 

 Поступање  у случају добијања  резултата  који  нису у складу са  прописаним 
критеријумима
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План инспекцијског надзора у објектима регистрованим за обављање послова 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације (ДДД) ради спречавања заразних болести 
животиња 

 
 

Редован инспекцијски надзор Објеката за ДДД обавља се најмање једном 
годишње везано за: 

 Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 
привредних субјеката и уписан у Регистар овлашћених лабораторија које води 
Министарство Провера података о одговорним особама 

 Провера услова у погледу опреме и просторија 

 Начин обављања дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

 Провера да ли су средства која се користе уписана у Привремену листу 
биоцидних производа коју води надлежно Министарство 

 Начин управљања отпадом 

 Вођење прописаних евиденција о обављању ДДД 
 
План инспекцијског надзора у објектима регистрованим за производњу и промет 
лекова за употребу у ветеринарској медицини 
 

Редован инспекцијски надзор велепродаја лекова за употребу у ветеринарској 
медицини 

 
 

Редован инспекцијски надзор велепродаја обавља се најмање једном годишње 
везано за: 

 Проверу Решења о одобравању објекта за промет лекова за употребу у 
ветеринарској медицини на велико и Решење о упис у Регистар правних лица за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Преглед документације – административни подаци, дозвола за обављање 
делатности промета на велико, упис правног лица у надлежној установи, 
документација о квалитету, документација за одговорног ветеринара (лиценце 
запослених ветеринара за обављање ветеринарске делатности), списак 
добављача, процедуре, радна упутства, евиденције које се воде у велепродаји, 
рекламације и поступање са њима. Приликом инспекцијских надзора пажњу 
треба усмерити на преглед евиденције којом се прати следљивост 
ветеринарских лекова, набављање ветеринарски лекова и даља продаја 

 Преглед просторија велепродаје, проверавање услова чувања, места 
складиштења. 

 Праћење   промене   температуре   –   data   loggeri   или   мерење   температуре   и 
уписивање у евиденције. Уколико просторије нису опремљене data loggerimа 
за бележење температуре, надзирани субјекат треба да предочи писани 
програм којим гарантује поуздано праћење температуре , нарочито ван радног 
времена. 
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 Складиштења ветеринарских лекова, праћења њихових рокова трајања, вођење 
евиденције о ветеринарским лековима протеклог рока, доступност одговарајуће 
документације о квалитету лекова 

 Набавку ветеринарских лекова, квалитативна и квантитативна контрола 
приликом пријема истих, начин вођења прописаних евиденција и документације 
при набавци и пријему, као и обезбеђивање услова карантина за ветеринарске 
лекове за које није тренутно доступна документација о квалитету 

 Услове чувања ветеринарских лекова у складу са препорукама произвођача и 
дозволом за стављање у промет. У случају посебно одређених услова чувања 
(температура складиштења термолабилних лекова, услови у погледу влаге и 
заштите од светлости, експлозивне и лако запаљиве материје, отрови, 
имунолошки и биолошки лекови који имају особине заразног материјала, као и 
лекови који садрже опојне дроге и психотропне супстанце), проверају се начини 
обезбеђивања контроле прописаних услова и начина вођења евиденције о томе 

 Набавка лекова за употребу у ветеринарској медицини који немају дозволу за 
стављање у промет у Републици Србији 

 Контрола паковања (амбалаже, упутства за корисника, утиснут број решења о 
стављању промет лека и датум, број серије ветеринарског лека и рока употребе) 

 Поступање при рекламацији при набавци, као и поступање по рекламацијама од 
купаца 

 Поступање у случају повлачења одређене серије лека из промета. 
 
 

Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 
којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
субјеката у складу са прописима који регулишу област промета лекова за употребу 
ветеринарској медицини, и према броју бодова освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика одобрених велепродаја лекова за употребу у ветеринарској 
медицини у следећих пет категорија: 

 
Р.бр. Степен ризика Утврђени број 

бодова 
Проценат 

1. Незнатан 237-260 91 – 100% 
2. Низак 211-236 81 – 90% 
3. Средњи 185-210 71 – 80% 
4. Висок 159-184 61 – 70% 
5. Критичан 158-0 60% и мање 

 

За све поједине велепродаје лекова за употребу у ветеринарској медицини у 
којима није утврђена категорија ризика, она се мора урадити до 31.12.2020. године. 
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Редован  инспекцијски  надзор  произвођача  лекова за употребу  у ветеринарској 
медицини 

 
 

Редован   инспекцијски   надзор   произвођача   лекова   за   у   ветеринарској 
медицини (места производње) обавља се најмање једном годишње везано за: 

 Проверу Решења о одобравању објекта за производњу лекова за употребу у 
ветеринарској медицини и Решење о упис у Регистар Регистар правних лица за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Преглед Главне документације места производње (Site Master File) у циљу 
добијања основних информација о производном асортиману, капацитетима, 
одговорним лицима (лиценце запослених ветеринара за обављање ветеринарске 
делатности), опреми за производњу и контролу квалитета и осталих 
информација битних за произвођача 

 Преглед извештаја о раније извршеном инспекцијском надзору произвођача , као 
и одговора произвођача на тај извештај, у смислу провођења корективних мера 

 Преглед извештаја о систематској контроли АЛИМС у циљу провере 
заступљености „црвених цертификата“ произвођача који се инспектује 

 Преглед документације произвођача: административни подаци, организациона 
шема, описи послова за одговорна лица, списак запослених, списак одобрених 
процедура, радна упутства, евиденције, уговори о пословно-техничкој сарадњи, 
план едукација и тренинга са записима, списак производа, дозволе за стављање у 
промет издате од АЛИМС, списак одобрених добављача за полазне материјале, 
скраћен технолошки поступак производње, списак опреме, квалификациони 
статус опреме, план одржавања опреме, записи, скице производног погона и 
лабораторије контроле квалитета, распоред опреме,токови кретања особља, 
материјала и готовог производа, контрола амбијенталних услова, план 
одржавања-чишћења просторија и евиденције,рекламације и повлачења лека 
из промета, интерне провере, мере заштите од инсеката и глодара, преглед 
производне документације одабраног производа, провера примене процедура 

 Преглед производног погона: 
 Обилазак погона за производњу лекова (од просторија за складиштења 

полазних материјала и амбалаже, узорковања, мерења, производње по 
свим фазама, прања) 

 Упознавање процеса у присуству одговорних лица 
 Идентификација критичних места у производњи 
 Провера поступања оператера у односу на одобрене процедуре 

 Уколико произвођач поседује сопствену контролну лабораторију, предмет 
надзора су и лабораторије контроле квалитета 

 Инспекција помоћних система (за ваздух, воду и пару) 

 Инспектор може узорковати серију произведеног лека уколико процени да је то 
неопходно 
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Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 
којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
субјеката у складу са прописима који регулишу област производње лекова за употребу 
ветеринарској медицини, и према броју бодова освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика одобрених објеката произвођача лекова за употребу у 
ветеринарској медицини у следећих пет категорија: 

 
Р.бр. Степен ризика Утврђени број 

бодова 
Проценат 

1. Незнатан 237-260 91 – 100% 
2. Низак 211-236 81 – 90% 
3. Средњи 185-210 71 – 80% 
4. Висок 159-184 61 – 70% 
5. Критичан 158-0 60% и мање 

 
 

За сваки поједини одобрени објекат (место производње) лекова за употребу у 
ветеринарској медицини у којима није утврђена категорија ризика, она се мора урадити 
до 31.12.2020. године. 

 
Редован инспекцијски надзор произвођача медицинских средстава  за употребу у 
ветеринарској медицини 

 

Редован инспекцијски надзор произвођача медицинских средстава за 
употребу  у ветеринарској медицини обавља се најмање једном годишње везано за: 

 Проверу Решења о одобравању објекта за производњу лекова за употребу у 
ветеринарској медицини и Решење о упис у Регистар Регистар правних лица за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Преглед извештаја о раније извршеном инспекцијском надзору произвођача , као 
и одговора произвођача на тај извештај, у смислу провођења корективних мера 

 Преглед документације произвођача: административни подаци, организациона 
шема, описи послова за одговорна лица, списак запослених, списак одобрених 
процедура, радна упутства, евиденције, уговори о пословно-техничкој сарадњи, 
план едукација и тренинга са записима, списак производа, дозволе за стављање у 
промет издате од АЛИМС, списак одобрених добављача за полазне материјале, 
скраћен технолошки поступак производње, списак опреме, квалификациони 
статус опреме, план одржавања опреме, записи, скице производног погона и 
лабораторије контроле квалитета, распоред опреме,токови кретања особњжља, 
материјала и готовог производа, контрола амбијенталних услова, план 
одржавања-чишћења просторија и евиденције,рекламације и повлачењ лека из 
промета, интерне провере, мере заштите од инсеката и глодара, преглед 
производне документације одбраног производа, провера примене процедура 

 Преглед производног погона: 
 Обилазак погона за производњу медицинских средстава (од просторија 

за складиштења полазних материјала и амбалаже, узорковања, мерења, 
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производње по свим фазама, прања) 
 Упознавање процеса у присуству одговорних лица 

 Идентификација критичних места у производњи 

 Провера поступања оператера у односу на одобрене процедуре 

 Уколико  произвођач  поседује  сопствену  контролну  лабораторију,  предмет 
надзора су и лабораторије контроле квалитета 

 Инспектор може узорковати серију произведеног медицинског средства уколико 
процени да је то неопходно 

 
 

Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 
којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
субјеката у складу са прописима који регулишу област производње лекова за употребу 
ветеринарској медицини, и према броју бодова освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика одобрених објеката произвођача медицинских средстава за 
употребу у ветеринарској медицини у следећих пет категорија: 

 
Р.бр. Степен ризика Утврђени број 

бодова 
Проценат 

1. Незнатан 237-260 91 – 100% 
2. Низак 211-236 81 – 90% 
3. Средњи 185-210 71 – 80% 
4. Висок 159-184 61 – 70% 
5. Критичан 158-0 60% и мање 

 

За сваки поједини одобрени објекат за производњу медицинских средстава за 
употребу у ветеринарској медицини у којима није утврђена категорија ризика, она се 
мора урадити до 31.12.2020. године. 

 
Редован инспекцијски надзор ветеринарских апотека 

 
 

Редован  инспекцијски  надзор  ветеринарских  апотека  обавља  се  најмање 
једном у две године везано за: 

 Проверу Решења о одобравању објекта за промет лекова за употребу у 
ветеринарској медицини на мало и Решење о упис у Регистар правних лица и 
предузетника за обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

 Проверу начина и услова чувања лекова за употребу у ветерини 

 Да ли су сви лекови за употребу у ветеринарској медицини за које је упутством 
за корисника прописано да се издају на рецепт, издати на рецепт, и да ли се 
рецепти чувају 

 Провера исправности рецепта у складу са Правилником о обрасцу и садржини 
рецепта за ветеринарске лекове, као и начину издавања и прописивања 
ветеринарских лекова ("Сл. гласник РС", бр. 48/2017) 

 Вођење евиденција прописаним Правилником о обрасцу и садржини рецепта за 
ветеринарске лекове, као и начину издавања и прописивања ветеринарских 



ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
Годишњи план инспекциjског надзора Одељења ветеринарске инспекције

Управе за ветерину за 2020.годину 

 

Страна 41 oд 58 
 

лекова ("Сл. гласник РС", бр. 48/2017) 

 Проверу да ли је у апотеци је присутно одговорно лице (одговорни ветеринар 
који има лиценцу за рад издату од надлежне Коморе /фармацеут) које пружа 
информације о лековима и медицинским средствима 

 Контрола промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској 
медицини: 

 Да ли поседују доказ о набавци лека/медицинског средства 
(отпремнице, доставнице, рачуни) 

 Да ли се набавка лекова и медицинских средстава врши се од добављача 
који поседују дозволу/решење надлежног Министарства 

 Да ли се у промету се налазе само лекови за које је АЛИМС издао 
дозволу за лек и медицинска средства која су уписана у Регистар 
АЛИМС-а 

 Контрола да апотека не врши продају лекова путем интернета; не 
прометује проињекционе ветеринарске лекове, вакцине, серуме, 
дијагностичка средства, лекове за интрамамарну или интраутерину 
употребу 

 Да ли се у промету налазе лекови који на спољњем паковању лека (blue 
box) имају контролну маркицу/додатну маркицу 

 Да ли је приликом издавања лекова/медицинских средстава укључен је 
принцип „први истек рока употребе (краћи рок) први излаз“. 

 Проверу  да  ли  се  води  евиденција  о  пријавама  нежељених  реакција  на 
лек/медицинско средство, односно у случају да није било пријаве предвиђено је 
вођење евиденције и поступање 

 
 

Инспектор у вршењу инспекцијског надзора, користи контролне листе помоћу 
којих прикупља податке и мери ниво ризика и усклађености пословања надзираних 
ветеринарских апотека, и према броју бодова освојених у контролној листи врши 
категоризацију ризика на следеће категорије ризика: 

 
Р.бр. Степен ризика Проценат освојених 

бодова 
1. Незнатан 91 – 100% 
2. Низак 81 – 90% 
3. Средњи 71 – 80% 
4. Висок 61 – 70% 
5. Критичан 60% и мање 

 
 

За  одобрене  ветеринарске  апотеке  (50%  од  укупног  броја)  у којима  није  
утврђена категорија ризика, она се мора урадити до 31.12.2020. године. 
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План  инспекцијског  надзора  у  објектима  у  пословању  са храном за животиње 
 
 

У овом делу плана приказана је учесталост инспекциjског надзора за поједине 
врсте и категорије објеката пословању са храном за животиње у односу на делатности 
којима се баве и процењену категорију ризика. Наведена учесталост је минимална и не 
укључује појачану учесталост инспекцијских надзора која произлази из резултата 
спроведених контрола у случају утврђених неусаглашености када је индиковано 
спровођење корективних мера. За сваки поједини одобрени објекат у пословању са 
храном за животиње у којима није утврђена категорија ризика, она се мора урадити до 
31.03.2020. године. 

 
 

Анализа ризика јесте процес који се састоји од три међусобно повезане 
компоненте: процена ризика, управљање ризиком и обавештавање о ризику. 

 
Категоризација ризика и учесталост редовних инспекцијских надзора у 
објектима у пословању храном за животиње и медицинираном храном за 
животиње 

 
 

Ветеринарска инспекција је развила модел категоризације објеката у 
пословању са храном за животиње по ризику, усвојила планирање контрола на основу 
ризика и дефинисала динамику контрола код субјеката контроле заснованом на 
процени ризика. 
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Параметри за категоризацију ризика одобрених објеката у пословању храном за 
животиње 

 
Критеријум   Оцена  

1 Број радника 
у објекту 

Породични 

(до 5 

радника 

који су чланови

Мали 

(мање од 

10 

радника)

 Средњи 

(од 10 до 

50 

радника)

Велики 

(Преко 50 

радника) 

  0 15  30 50
2 Димензија 

тржишта 
Локално 
(на подручју 
општине)

Регионално (на 

подручју 

округа)

Национално 

(на територији 

Србије)

ЕУ/Треће земље

  0 15  30 50
3 Категориј

а хране за 

животиње 

У објекту се не
производи 
медицинирана 
храна за 
животиње и 
не 
користе у 
производњи 
кокцидиостати
ке 

У производњи 

користе 

кокцидиостатик

е и 

хистомоностати

ке 

Производи се 

храна 

употребом 

протеина 

анималног 

порекла 

(рибље 

У објекту се 

производи 

медицинира

на храна за 

животиње 

  0 15  30 50
4 Складиштење 

готовог 
производа 

Производи 

се 

складиште 

искључиво

Производи се 

складиште у 

расутом стању 

у

Производи се 
складиште у 
расутом стању 
у подним 

складиштима

Неодговарајуће
складиштење у 
неодговарајући
м условима 

  0 15  30 50
5 Систем 

самоконтроле 
(HACCP) 

Прихватљив Са мањим 

недостацим

а

Са већим 

недостацим

а

Није 

имплементира

н
  0 15  30 50
6 Објекат Нови објекат Објекат је 

старији од 10 

година 

Објекат је лош у 

инфраструктурно

м смислу 

У 

објекту 

постоји 

укрштањ

епутева 

сировина 

и
0 15 30 50 

Сваки критеријум се оцењује са сталним вредностима : 0, 15, 30, 50. 
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* У оцену се узимају искључиво радници који раде непосредно у производњи, не и 
радници који раде на административним пословима 

 
 

(Број радника + тржиште производа)*0,3 = фактор 01 
(Категорија + складиштење) *0,4 = фактор 02 
(Систем самоконтроле + објекат) *0,3 = фактор 03 

 
 

Сума фактор 01 + фактор 02 + фактор 03 даје број бодова који се додељује објекту и 
сходно томе одређује се степен ризика објекта. 
Ризик расте како расте збир оцена. 

 
 
 

По спроведеном оцењивању, а на основу коначне оцене, сваки објекат се 
разврстава у једну од 3 утврђене категорије ризика: 

 
Утврђене категорије ризика Kоначна оцена 
Низак ризик до 45 
Средњи ризик од 45 до 50 
Високи ризик више од 50 

 

Поновна процена ризика у објекту у пословању са храном за животиње, код 
којих је утврђена категорија ризика, ако субјект у пословању докаже да је дошло до 
битних помака у контроли и смањену ризика у објекту у којем послује или на основу 
утврђених нових чињеница у поступку редовног инспекцијског надзора или сазнања 
ветеринарских инспектора о догађањима у објекту везаним за безбедност хране за 
животиње. 
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План редовних инспекцијских надзора објеката у пословању са храном за 
животиње и медицинираном храном за животиње планираних за 2020. годину 

 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 
 
 
Р.бр. 

 
 

Предмет контроле 

Учесталост инспекцијских надзора
Високи 
ризик

Средњи 
ризик 

Низак 
ризик

 
1. 

Ветеринарско-санитарни, односно општих и
посебних услова хигијене хране за 
животиње у објекту 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сваких 6 

месеци 

 
 
 
 
 
 
 
 
Једанпут 

годишње 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сваке 2 

године 

 
 
 

2. 

Контрола  процеса  производње и 
верификација 
примене GMP (Добра Произвођачка  Пракса), 
GHP (Добра Хигијенска Пракса) и примене 
система анализа опасности и критичних 
контролних тачака (HACCP) 

 
3. 

Контрола коришћења протеина анималног
порекла и адитива 
(кокцидиостатика и 
хистомоностатика) 

4. Контрола инфраструктуре 
 

5. 
Контрола декларисања сировина и готовог
производа 

 
6. 

Контрола контаминације путем опреме („carry-
over“) и “cross“ контаминације 

 
7. 

Узимање узорака матрикса хране за животиње
ради контроле резидуа 

У складу са Националним програмом за
мониторинг резидуа (НПМР) 

 
8. 

Узимање узорака хране за животиње ради ради
провере безбедности и квалитета хране 

У складу са годишњим Програмом
мониторинга безбедности 
хране за животиње 

 
 ОБЈЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЦИНИРАНЕ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 
 
 
Р.бр. 

 
 

Предмет контроле 

Учесталост инспекцијских надзора
Високи 
ризик

Средњи 
ризик 

Низак 
ризик

 
1. 

Ветеринарско-санитарни, односно општих и
посебних услова хигијене хране за 
животиње у објекту 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сваких 6 

месеци 

 
 
 
 
 
 
 
 
Једанпут 

годишње 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сваке 2 

године 

 
 
 

2. 

Контрола  процеса  производње и 
верификација 
примене   GMP   (Добра   Произвођачка   
Пракса), GHP   (Добра   Хигијенска   Пракса)  
и   примене 

 
3. 

Контрола коришћења лекова (премикса за
медицинирану храну) 

4. Контрола инфраструктуре 
 

5. 
Контрола декларисања сировина и готовог
производа 

 
6. 

Контрола контаминације путем опреме („carry-
over“) и “cross“ контаминације 

 



ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
Годишњи план инспекциjског надзора Одељења ветеринарске инспекције

Управе за ветерину за 2020.годину 

 

Страна 46 oд 58 
 

 

Приликом спровођења инспекцијских надзора у објектима у пословању храном 
за животиње и медицинираном храном за животиње потребно је обратити нарочиту 
пажњу: 

• Проверу да ли су субјекти у пословању храном за животиње и 
медицинираном храном регистровани у Регистар привредних субјеката и 
уписани у Регистар правних лица и предузетника за обављање 
ветеринарске делатности који води Министарство 

• Провере података о одговорним особама, грађевинским изменама објекта 
или изменама технолошког процеса 

• Провера да ли објекат поседује техничко - технолошку документацију израђену 
од стране овлашћене организације, која технички одговара прегледаном 
објекту, распореду просторија и опреме, пројектованом капацитету објекта и 
обиму производних делатности које се обављају у објекту 

• Провера услова у производњи, услова за контролу квалитета, управљање 
отпадом 

• Провера следљивости, опозива и повлачења производа са тржишта 

• Провера набавке сировина 

• Провера набавке лекова  (премикса за медицинирану   
храну) у случају производње медициниране хране за животиње 

• Провера вођења документација и евиденције (посебно везане HACCP и DHP) 

• Провера  извршења  стандардних  оперативних  процедура  пре  почетка  рада 
објекта и током рада објекта 

• Провера усклађености стандардних оперативних поступака с важећим 
прописима 

• Провера обуке запослених лица у производњи 

• Провера   паковања,   означавања,   услова   складиштења   и   превоза   хране   за 
животиње и медициниране хране 

• Провера располагања опремом за обављање одобрене делатности и одржавање 
опреме и прибора који се користи у производњи 

• Провера спровођења прописаних испитивања за инсталирану опрему (атести), 

запослено особље (санитарне књижице) 
 

План редовних инспекцијских надзора у објектима у пословању са храном за 
животиње одобреним за извоз на тржиште ЕУ/ ЦЕФТА/ЕЕЦ планираних за 2020. 
годину 

 
 

Објекти у пословању са храном за животиње одобрених за извоз на 
тржиште ЕУ/ЦЕФТА/ЕЕЦ се сматрају објектима високог ризика, па је према томе 
учесталост инспекцијских надзора за поједине врсте и категорије објеката, у складу са 
динамиком контроле за објекте високог ризика. 
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План инспекцијског надзора у објектима за узгој и држање животиња (фарме и 
газдинства) 
 

Одабир објеката за узгој и држање животиња у којима ће се вршити редован 
иснпекцијски надзор спроводи се на основу анализе ризика коју треба базирати на 
следећим параметрима: 

1) Епизоотиолошка ситуација на терену: присуство заразних болести на терену, 
степену наређених мера на имањима на којима постоје заразне болести, близина 
дивљих животиња, интензитету промета животиња и производа животињског 
порекла са и на имање и сл.; 

2) Метеоролошки  услови  који  могу  утицати  на  здравствено  стање  животиња: 
поплаве, кише, високе температуре, годишње доба итд. 

3) Врста објекта, стање објекта, врста и категорија животиња која се  узгаја на 
имањима; 

4) Начин држања и узгој животиња; 

5) Технологија држања и узгоја животиња и интензитету производње; 

6) Хигијенски режим који се практикује на имањима и у објектима; 

7) Резултати претходних контрола 

8) Резултати лабораторијских испитивања добијених приликом спровођења 
редовних и ванредних мера здравствене заштите животиња; 

9) Географски положај објекта у односу на друге  објекте  у  којима  се  држе  и 
узгајају животиње, присуство регионалних и магистралних путева, пијаца, 
природних станишта дивљих животиња и друго; 

10) Другим параметри од значаја за планирање контроле; 
 

При изради појединачних планова за округе, предност имају објекти за држање 
и узгој на којима су уочене неусаглашености, у току претходних контрола. 

 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање говеда 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање говеда обавља се 
на минимално 3% фарми и газдинстава најмање једном годишње везано за 
контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а 
нарочито: 

• Провера  да  ли  је  објекат  уписан  у  Централни  Регистар  објеката  који  води 

Министарство 

• Контрола добробити телади на фармама, 

• Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 
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• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет, обележавања и 
регистрације животиња 

• Вођење  прописаних  евиденција  о  стављању  хране  животињског  порекла  у 
промет 

• Вођење евиденција о лечењу животиња 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 

• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 
имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

Напомена: Проценат од 3% треба да се равномерно распореди на начин да ако у 
округу има више објеката који држе музне краве, она буду обухваћена у већем 
проценту него објекти који држе товна грла и обрнуто, ако у округу има више објеката 
која држе товна грла она буду обухваћена у већем проценту него објекти који држе 
музне краве, као и у складу са анализом ризика добијеном из Централне базе података 
система обележавања и регистрације животиња. 

 
План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој и држање свиња 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање свиња обавља се на 
минимално 3% фарми и газдинстава најмање једном годишње везано за контролу 
ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера  да  ли  је  објекат  уписан  у  Централни  Регистар  објеката  који  води 

Министарство 

• Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 

• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет, обележавања и 
регистрације животиња 

• Вођење  прописаних  евиденција  о  стављању  хране  животињског  порекла  у 
промет 

• Вођење евиденција о лечењу животиња 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 

• Контрола превозних средстава 
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• Проверу спровођења биосигурних мера 
• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 
имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

План  редовних  инспекцијских  надзора  објеката  за  узгој  и  држање оваца и коза 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање оваца и коза обавља 
се на минимално 3% фарми и газдинстава најмање једном годишње везано за 
контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а 
нарочито: 

• Провера  да  ли  је  објекат  уписан  у  Централни  Регистар  објеката  који  води 
Министарство 

• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет, обележавања и 
регистрације животиња 

• Вођење  прописаних  евиденција  о  стављању  хране  животињског  порекла  у 
промет 

• Вођење евиденција о лечењу животиња 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 

• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 
имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

План  редовних  инспекцијских  надзора  објеката  за  узгој  и  држање кокошки 
носиља 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање кокошки носиља 
обавља се на свим регистрованим фармама кока носиља везано за контролу 
ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера  да  ли  је  објекат  уписан  у  Централни  Регистар  објеката  који  води 

Министарство 

• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 

• Вођење  прописаних  евиденција  о  стављању  хране  животињског  порекла  у 
промет 
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• Вођење евиденција о лечењу животиња 

• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 

• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 
имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

План  редовних  инспекцијских  надзора  објеката  за  узгој  и  држање товних 
пилића 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање товних пилића 
обавља се на минимално 10% фарми која држе више од 1000 комада товних пилића 
везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити 
животиња, а нарочито: 

• Провера  да  ли  је  објекат  уписан  у  Централни  Регистар  објеката  који  води 
Министарство 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња 

• Вођење евиденција о лечењу животиња 

• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 

• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 
имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

План  редовних  инспекцијских  надзора  објеката  за  узгој  и  држање подмлатка 
живине 
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Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање подмлатка живине 
обавља једном годишње на фармама везано за контролу ветеринарско санитарних 
услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера  да  ли  је  објекат  уписан  у  Централни  Регистар  објеката  који  води 

Министарство 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња 

• Вођење евиденција о лечењу животиња 

• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 

• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 
имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

План редовних инспекцијских надзора инкубаторских станица 

Редован инспекцијски надзор инкубаторских станица обавља се једном 
годишње везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу 
добробити животиња, а нарочито: 

• Провера  да  ли  је  објекат  уписан  у  Централни  Регистар  објеката  који  води 

Министарство 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња 

• Вођење прописаних евиденција о набавци расплодних јаја 

• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
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План  редовних  инспекцијских  надзора  објеката  за  узгој  и  држање дивљачи 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој и држање дивљачи обавља 
једном у две године везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта и 
контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Провера  да  ли  је  објекат  уписан  у  Централни  Регистар  објеката  који  води 

Министарство 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња 

• Вођење прописаних евиденција о стављању производа животињског порекла у 
промет 

• Контрола прописаних евиденција о означавању и регистрацији животиња 

• Вођење евиденција о лечењу животиња 

• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 

• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 
имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој рибе 
(мрестилишта, рибњаци) 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој рибе (мрестилишта, рибњаци) 
обавља једном годишње на фармама везано за контролу ветеринарско санитарних 
услова објекта а нарочито: 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња 

• Вођење прописаних евиденција о стављању производа животињског порекла у 
промет 

• Вођење евиденција о лечењу животиња 

• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Вођење  евиденција  о  исхрани  животиња  –  допремљеној  количини  хране  за 
животиње и медициниране хране за животиње 

• Услови складиштења хране за животиње и медициниране хране за животиње 
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• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Контрола спровођења Програма мера здравствене заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу 
имунопрофилаксе, дијагностичких испитивања по Програму мера здравствене 
заштите животиња 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 

План редовних инспекцијских надзора објеката за узгој жаба и пужева 

Редован инспекцијски надзор објеката за узгој жаба и пужева обавља једном 
у две године на фармама везано за контролу ветеринарско санитарних услова објекта: 

• Вођење прописаних евиденција o промету животиња 

• Вођење прописаних евиденција о стављању производа животињског порекла у 
промет 

• Вођење прописаних евиденција о набавци и употреби средстава за 

дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

• Вођење евиденција о угинућима и уклањању лешева 

• Контрола превозних средстава 

• Проверу спровођења биосигурних мера 

• Koнтрола уговора са ветеринарском организацијом о спровођењу ДДД услуга 
 
План инспекцијског надзора у објектима у којима се врши промет и окупљање 
животиња 

 
План  редовних  инспекцијских  надзора  догона,  сабирних  центара  и сточних 
пијаца 

Редован инспекцијски надзор објеката за промет животиња (догони, сабирни 
центри и сточне пијаце) обавља се два пута годишње везано за контролу 
ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 
привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

• Прописане услове које мора да испуњава објекат 

• Поступање са болесним и повређеним животињама 

• Чишћење и дезинфекција објеката 

• Вођење прописаних евиденција о стављању животиња у промет 

• Остале евиденције које се воде у објекту 

• Контрола прописаних евиденција о обележавању и регистрацији животиња 

• Поседовање уверења о здравственом стању, њихово попуњавање 
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План редовних инспекцијских надзора пансиона, прихватилишта и одгајивачница 

Редован инспекцијски надзор пансиона, прихватилишта и одгајивачница 
обавља се једном годишње везано за контролу ветеринарско санитарних услова 
објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 
привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

• Прописане услове које мора да испуњава објекат 

• Добробит и здравље животиња 

• Одгајивачнице: провера евиденција броју продатих животиња, кретању, исхрани 
и лечењу животиња 

 
План редовних инспекцијских надзора у зоолошким вртовима и мини зоолошким 
вртовима 

Редован инспекцијски надзор зоолошких вртова и мини зоолошких вртова 
обавља се једном годишње везано за контролу ветеринарско санитарних услова 
објекта и контролу добробити животиња, а нарочито: 

• Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 
привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 

• Добробит и здравље животиња 

• Проверу услова у погледу простора и опреме 

• Проверу услова у погледу заштите посетилаца и животиња 

• Проверу услова у погледу здравствене заштите животиња 

• Проверу услова у погледу исхране и напајања животиња 

• Проверу услова у погледу одржавања објекта, смештајног простора и опреме 

• Проверу евиденције и документације 

• Проверу смештајних услова за одређене врсте животиња 
 
 

План редовних инспекцијских надзора у објектима за држање и узгој животиња 
намењених у огледне и друге научне сврхе 

Редован инспекцијски надзор објеката за држање и узгој животиња 
намењених у огледне и друге научне сврхе обавља се једном у две године везано 
за контролу ветеринарско санитарних услова објекта и контролу добробити 
животиња, а нарочито: 

• Проверу да ли је правно лице или предузетник регистрован у Регистар 
привредних субјеката и уписан у Регистар правних лица и предузетника за 
обављање ветеринарске делатности који води Министарство 
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• Проверу услова у погледу унутрашњости простора и опреме (објекат и опрема, 
просторије за смештај животиња, лабораторије и просторије за огледе, помоћне 
просторије, озрачивање, температура, влага, осветљење, бука, алармни системи) 

• Контрола здравственог стања и добробити 

• Врсте огледа који се обављају на животињама и начин њихове пријаве 

• Вођење евиденције о обављеним огледима на животињама и броју 
употребљених животиња 

 
Казнена политика 

 
 

Ветеринарски инспектори су дужни да у току 2020. године, без изузетака а у 
складу са својим законским овлашћењима, подносе кривичне пријаве, пријаве за 
привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка, за сва кажњива 
дела прописана законима који су у области надзора ветеринарске инспекције. 

 
У случају да контролисани субјект испуњава услове прописане чланом 42. став 

3. Закона о инспекцијском надзору, обавезно је да се у складу са чланом  43. истог 
закона, у прописаној евиденцији евидентира да није поднет захтев за покретање 
прекршајног поступка.  

 
Ветеринарски инспектор је дужан да води прописану евиденцију о поднетим 

кривичним пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима за покретање 
прекршајног поступка и начину решавања истих. Такође, инспектор је дужан да прати 
исход прекршајног поступка и да, уколико је казна изречена од стране 
прекршајног суда знатно испод законског минимума, уложи жалбу на донету одлуку. 

 
Руководиоци група и шефови одсека ветеринарске инспекције по окрузима су 

дужни да прате исход поступака по свим поднетим кривичним пријавама, пријавама 
за привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног поступка и да сарађују 
са надлежним судским органима у циљу ефикаснијег рада ветеринарске инспекције. 
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Извештавање о реализацији плана инспекцијског надзора Одељења ветеринарске 

инспекције 
 
 

Извештаји о реализацији плана су: 
1. Недељни –  до 09,00 часова, сваког петка за текућу недељу 

 
 

2. Месечни – до 10. у наредном месецу за претходни месец ( табеларни и 
текстуални извештај); 

 
3. Tромесечни – квартални за периоде: 

• I-III (Јануар-Март) 
• IV-VI (Април-Јун) 
• VII-IX (Јул-Септембар) 
• X-XII (Октобар-Децембар) 

 
 

Квартални извештај (табеларни приказ), за организациону јединицу 
(Одсек/Групу) и за сваког инспектора појединачно, се доставља до 10. у првом месецу 
наредног квартала за претходни квартал, изузев квартала X-XII за који се извештај 
доставља у року одређеном за доставу годишњег извештаја. 

 
Извештаји о реализацији плана, поред табеларних извештаја на прописаним 

обрасцима, треба да садрже и текстуални извештај о реализацији плана са посебним 
освртом на уочене неправилности у примени закона и подзаконских аката и предлогом 
мера за отклањање истих. 

 
4. Годишњи извештај (табеларни приказ) за организациону  јединицу  и  за 

сваког инспектора појединачно се доставља до 10. јануара текуће године за 
претходну годину. 

 
Сви извештаји се достављају на прописаним обрасцима. За тачност 

достављених података одговоран је шеф округа инспекције или Руководилац групе који 
подноси извештај. 
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Предлози за унапређење рада Одељења ветеринарске инспекције 
 

1. Редовна размена искустава између инспекција и других државних органа - 
унапређење ефикасности и стручности рада инспектора 

2. Успостављање ефикасне базе података Одељења ветеринарске инспекције и 
делотворног информационог система ИТЦМ 

3. Припрема стандардних оперативних процедура, инструкција, упутства као и 
других докумената о поступању инспектора рада приликом вршења 
инспекцијских надзора, за различите области надзора 

4. Рад ветеринарских инспектора организовати на најефикаснији начин са 
становишта расположивих ресурса и врста инспекцијских надзора, као и 
спровести детаљну функционалну анализу  

5. Припремити детаљну анализа рада сваког ветеринарског инспектора 
појединачно, групе и одсека инспекције у управним окрузима и Граду Београду, 
а ради потребе редовног годишњег оцењивања државних службеника 

6. Сарадња ветеринарских инспектора са судским органима, тужилаштвом, 
полицијом, покрајинским инспекторима, јавно комуналним и јавним фирмама 

7. Унапређење рада инспектора (неопходно је прописати обавезну обуку 
инспектора ради ефикаснијег рада на терену, како би се ускладио инспекцијски 
надзор у складу са Законом о инспекцијском надзору и квалитетне примене 
нових института и решења). Обуке инспектора су нешто што захтева посебну 
пажњу, имајући у виду њихов значај. Законска обавеза прописана је чланом 50. 
Закона о инспекцијском надзору, који прописује да инспектори и службеници 
овлашћени за вршење инспекцијског надзора имају право и обавезу да похађају 
обуке и друге облике стручног усавршавања за обављање инспекцијског 
надзора. Обуке и други облици стручног усавршавања могу да укључују и обуке 
у сарадњи са правосудним и другим органима, образовним институцијама, 
стручним и другим организацијама. 

8. Обезбеђивање неопходних материјално техничких средстава за рад инспекције 
на терену 

9. Побољшати техничку опремљеност Одељења за послове инспекцијског надзора 
и контроле 

10. Повећање  броја  инспектора  од  тренутног  броја,  ради  веће  покривености 

територије oкруга и повећаног обима посла, ефикаснијег деловања на терену и 
због повећане административне процедуре у вођењу поступка према надзираним 
субјектима и што адекватније примене Закона о инспекцијском надзору. 

11. Увођење јединственог информационог система за инспекције, ради ефикасне 
размене података о спроведеним инспекцијским надзорима 
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Планиране службене контроле са узорковањем 
 
 

Ветеринарска инспекција спроводи узорковање у складу са националним 
програмима мониторинга хране животињског порекла као и хране за животиње на 
основу налога за узорковање који се добијају из Одељења за ветеринарско јавно 
здравство. 

У зависности од сезонског карактера производње и начина промета 
појединих врста хране животињског порекла из делокруга надзора, узорковање се 
спроводи на основу процене ризика у периодима повећаног ризика и код оне врсте 
производа код које је за тај период процењен највиши ризик. 

 

Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора 
 

У 2019. години је број ванредних инспекцијских надзора учествовао са 
приближно 55-60% и то у највећем броју по представкама и поднесцима грађана, 
укључујући захтеве за вршење ветеринарско санитарног прегледа животиња за клање, 
захтевима за издавање међународних ветеринарских потврда – сертификата за извоз, 
као и по акцидентним ситуацијама (избијање, сузбијање и искорењивање заразних 
болести животиња и друге ванредне / непланиране околности).  

Очекује се да ће се у 2020. години број ванредних инспекцијских надзора 
задржати на истом или незнатно мањем нивоу с обзиром да се организација и 
делокруг рада ветеринарске инспекције није променио, али и да се пријаве грађана које 
указују на одређене незаконитости сагледавају у оквиру анализе ризика, те да се 
динамика планираних службених контрола код таквих субјеката повећава. 

Очекује се да ће у 2020. години постојати потреба за већим бројем ванредних 
инспекцијских надзора због појаве специфичних захтева - утврђивање броја условних 
грла приликом поделе државног земљишта, захтева Управе за аграрна плаћања ради 
потврђивања испуњености услова добробити животиња код потенцијалних корисника 
ИПАРД средстава, као и повећаног ризика од потенцијално акцидентних ситуација тј. 
појаве заразних болести животиња које су присутне у земљама непосредног окружења, 
што су околности на чију динамику не можемо да утичемо. 
 

Завршне напомене 
 
 

Одељење ветеринарске инспекције – Управе за ветерину, Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, задржава право измене и допуне 
Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину узимајући у обзир: 

• Нове законске прописе 

• Појаву нових ризика по здравље људи и животиња 

• Измене  у  организацији  рада  одељења  за  послове  инспекцијског  надзора  и 
контроле 

• Резултате инспекцијских надзора ветеринарске инспекције у Републици Србији; 

• Научна открића, резултате ревизија... 
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