
      

                Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

- Управа за ветерину- 

Број: 110-00-149/12-05 

29.06.2012. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

 

На основу члана 30. и 44. Закона о државној управи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 79/05, 101/07, 95/10) директор Управе за ветерину доноси: 

 

 
Директиву о начину поступања ветеринарског инспектора приликом коришћења, 

попуњавања и достављања контролних листа у поступку утврђивања 

испуњености прописаних услова и надзора у објектима за сакупљање и третирање 

споредних производа животињског порекла 

 

 

Овом директивом се ближе одређује начин поступања ветеринарског инспектора 

приликом коришћења, попуњавања и достављања контролних листа у поступку 

утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у следећим објектима: 

1. међуобјектима; 

2. објектима за производњу техничких производа, и то: 

    1) ловачких трофеја који се искључиво састоје од костију, рогова, папака, 

копита, канџи, зуба и рогова јелена, 

    2) третираног перја и делова перја, 

    3) обрађене коже папкара и копитара, 

3. за производњу компоста; 

4. за прераду материјала категорије 3. 

Приликом утврђивања испуњености прописаних услова и надзора у: 

1. међуобјектима користе се контролне листе које су у прилогу ове директиве, и 

то: 

(1) К/1- Облик и садржина евиденције која се води у објектима за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла,  

(2) М/1- Општи подаци о објекту и НАССР, 

(3) М/2 – Категорије споредних производа  животињског порекла,  

(4) М/3- Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови и  

(5) У/1 - Начин утовара, претовара и истовара; 

2. објектима за производњу техничких производа, и то: 



1) ловачких трофеја који се искључиво састоје од костију, рогова, папака, 

копита, канџи, зуба и рогова јелена: 

(1) К/1- Облик и садржина евиденције која се води у објектима за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла,  

(2) T/1 - Општи подаци о објекту и НАССР, 

(3) Т/2 - Хигијенски и ветеринарско-санитарни услови,  

(4) Т/3 - Категорије споредних производа животињског порекла и  

(5) У/1 - Начин утовара, претовара и истовара.  

2) третираног перја и делова перја: 

(1) К/1- Облик и садржина евиденције која се води у објектима за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла,  

(2) П/1 - Општи подаци о објекту и НАССР, 

(3) П/2 - Категорије споредних производа  животињског порекла,  

(4) П/3 - Хигијенски и ветеринарско-санитарни услови и  

(5) У/1 - Начин утовара, претовара и истовара; 

 3) обрађене коже папкара и копитара: 

(1) К/1 - Облик и садржина евиденције која се води у објектима за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, 

(2) К/5 - Ветеринарско-санитарни и хигијенски услови, 

(3) К/6 - Општи подаци о објекту и НАССР, 

(4) К/7 -  Категорије споредних производа животињског порекла и  

(5) У/1 - Начин утовара, претовара и истовара; 

 3. за производњу компоста: 

 (1) К/1 - Облик и садржина евиденције која се води у објектима за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла,  

(2) К/2 - Општи подаци о објекту и НАССР, 

(3) М/2 - Категорије споредних производа  животињског порекла,  

(4) К/3 - Микробиолошки стандарди прераде биогаса и компоста  

(5) У/1 - Начин утовара, претовара и истовара и 

(6) К/4 - Хигијенски и ветеринарско-санитарни услови за обављање делатности у 

објектим за производњу компоста; 

4. за прераду материјала категорије 3: 

(1) К/1 - Облик и садржина евиденције која се води у објектима за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла,                                                       

(2) О/1 - Општи подаци о објекту и НАССР, 

(3) O/2 - Ветеринарско-санитарни услови за изградњу објекта за прераду 

материјала Категорије 3, 

(4) O/3 - Хигијенски услови за обављање делатности у објекту за прераду 

материјала категорије 3, 

(5) O/4 - Методе прераде споредних производа животињског порекла, 

(6) O/5 - Микробиолошки стандарди прераде прерађеног протеина животињског 

порекла и других добијених производа који се могу употребити за производњу хране за 

животиње, 

(7) О/6 - Општи и посебни услови хигијене хране за животиње, 

(8) К/7 - Категорије споредних производа животињског порекла, 

(9) У/1 - Начин утовара, претовара и истовара.                                                                                                                             

Ове контролне листе су помоћно средство у сачињавању записника и 

представљају његов саставни део. 

Контролне листе у прилогу ове директиве израђене су у склaду са: 



1. Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима 

животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за 

сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину 

спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и 

јаме гробнице ( „Службени  гласник РС”, број 31/11; у даљем тексту: Правилник), 

2. Уредбом (ЕЦ) Број 1069/2009 Европског Парламента и Савета од 21 Октобра 

2009. године(Уредба), 

3. Уредбом (ЕУ) Број 142/2011 којом се имлементира Уредба (ЕЦ) Број 

1069/2009(Уредба). 

 

 

I Намена и начин коришћења контролних листа  

 

Контролне листе у прилогу ове директиве користе се за следеће намене: 

1. комисијско утврђивање испуњености прописаних услова у изграђеном или 

реконструисаном објектима и доделу ветеринарског контролног броја; 

2. комисијско утврђивање испуњености прописаних услова у објектима и доделу 

извозног контролног броја за Европску Унију и земље без посебних затева (земље које 

нису чланице Европске Уније а немају посебне захтеве); 

3. у надзору објекта; 

4. ревизију утврђених услова у постојећим објектима, по налогу директора. 

Приликом комисијског утврђивања испуњености прописаних услова и ревизије  

утврђених услова, контролне листе се користе у комбинацији што се наводи у: 

- решењу о образовању комисије, у случају комисијског утврђивања 

испуњености прописаних услова;  

- налогу директора, у случају ревизије утврђених услова у постојећим објектима.  

У надзору објекта контролне листе се користе појединачно или у комбинацији у 

зависности од врсте и обима надзора. 

 

 

 II Начин попуњавања контролних листа 

 

Контролне листе садрже одредбе Правилника, које су повезане са одговарајућим 

одредбама одређене Уредбе. У контролној листи У/1 - Начин утовара, претовара и 

истовара, посебно су наведени услови у погледу евиденције, који су обавезни у објекту 

који планира извоз у Европску Унију.  

Контролна листа се попуњава тако што се ознака: „+“ уписује у једно од поља: 

„ДА“ или „НЕ“. 

Ако је одређена одредба испуњена, ознака: „+“ уписује се у поље „ДА“ а у 

колони „КОМЕНТАР“ укратко и сажето наводе се подаци који ближе појашњавају 

начин на који је одређена одредба испуњена.  

Ако  одређена одредба није испуњена, ознака: „+“ уписује се у поље „НЕ“ а у 

колони „КОМЕНТАР“ укратко и сажето наводе се недостаци, односно подаци о томе 

шта у вези предметне одредбе није испуњено. Ти недостаци се прецизно и јасно 

образлажу у записнику, користећи појмове из Правилника. 

Колона „НП“, у контролним листама, означава се ознаком: „+“ ако одређена 

одредба није применљива. 

 

 

 



III Начин достављања контролних листа 

 

Копија попуњене контролне листе доставља се Одељењу за ветеринарско јавно 

здравство у случају комисијског утврђивања испуњености прописаних услова и 

ревизије утврђених услова у постојећим објектима по налогу директора. 

 

ДОСТАВИТИ: 

1.  Александар  Пижурица, шеф 

вереринарске инспекције, севернобачки 

округ, 24000 Суботица, Трг Лазара 

Нешића 1 

2. Биљана Ђорђевић, шеф ветеринарске 

инспекције пчњски округ, 18500  Врање,  

Маричка 19 

3. Бобан Ђурић, шеф ветеринарске 

инспекције браничевски округ, 12000 

Пожаревац , Дунавска 91 

4. Бобан Лукић, шеф ветеринарске 

инспекције топлички округ, 18400 

Прокупље, Таткова 2 

5. Бобан Поповић, шеф ветеринарске 

инспекције јабланички округ, 16000 

Лесковац , Пана Ђукића 9 

6. Данијела Козомора, шеф ветеринарске 

инспекције западнобачки округ, 25000 

 Сомбор, Трг Цара Уроша 1 

7. Драгана Антић, шеф ветеринарске 

инспекције борски  округ, 19210 

Бор, М.Пијаде 19. 

8.Душан Љуштина, шеф ветеринарске 

инспекције Град Београд, 11000 

Београд, Велислава Вуловића 1 

9. Емина Милакара, шеф ветеринарске 

инспекције сремски округ, 22000 

 Сремска Митровица, Св.Димитрија13 

10. Иван Лозо, шеф ветеринарске 

инспекције нишавски округ, 18000  Ниш, 

Страхињића Бана бб  

11. Ксенија Лакета, шеф ветеринарске 

инспекције севернобанатски  округ, 

23300 Кикинда, Трг српских 

добровољаца 1 

12. Милена Савић, шеф ветеринарске 

инспекције поморавски округ, 35000 

Јагодина, Књегиње Милице 80 а 

13. Милица Вурдеља, шеф ветеринарске 

инспекције јужнобанатски округ,  

26000 Панчево, Краља Петра I 2-4 

Д И Р Е К Т О Р 

 

   др Зоран Мићовић 

 

 

 

14. Миодраг Стојимировић шеф ветеринарске 

инспекције зајечарски округ, 19000 

Зајечар, Генерала Гамбете 44 

15. Мирјана Зарић, шеф ветеринарске 

инспекције моравички округ, 32000 

 Чачак, Жупана Страцимира 

16. Мирко Веселиновић, шеф ветеринарске 

инспекције мачвански округ, 15000 

 Шабац, Хајдук Вељка 2-4 

17. Славица Срећковић, шеф ветеринарске 

инспекције, колубарски округ, 14000 

 Ваљево, Карађорђева 31 

18. Славка Картал шеф ветеринарске инспекције 

средњебанатски округ, 23000 

Зрењанин, Темишварски друм 26 

19. Слободан Зечевић, шеф ветеринарске 

инспекције, рашки округ, 36000 

 Краљево, Трг Јована Сарића 1 

20. Снежана Стојановић, шеф ветеринарске 

инспекције пиротски округ, 18300 Пирот, 

Српских владара 83  

21. Татјана Богосављевић, шеф ветеринарске 

инспекције шумадијски округ, 34000 Крагујевац, 

 С.Ковачевића 7 

22. Вера Ђуковић, шеф ветеринарске инспекције 

златиборски округ, 31000 

Ужице, Св.Ахилија 53 

23. Весна Гонсиоровски, шеф ветеринарске 

инспекције подунавски округ, 11300 

 Смедерево,  Трг Републике 5 

24. Владо Грубач, шеф ветеринарске инспекције 

јужнобачки, 21000 

 Нови Сад,  Бул. М. Пупина 10 

25. Славица Јовановић, шеф ветеринарске 

инспекције расински округ, 37000 

Крушевац, Балканска 63 

 


