
                           
          Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

  ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

         -УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ- 

          Број:323-07-9890/2009-05 

        Датум: 15.12.2009. године 

                   Б е о г р а д 

 

На основу члана 48 став 1. Закона о државној управи ( „Службени гласник РС“ 

бр. 79/05 и 101/07), а у вези са чланом 124 став 6. Закона о ветеринарству ( „Службени 

гласник РС“ број 91/05 ),  

Директор Управе за ветерину, доноси  

                                                       И Н С Т Р У К Ц И Ј У  

О СМАЊЕНОЈ УЧЕСТАЛОСТИ ФИЗИЧКИХ ПРЕГЛЕДА ПОШИЉАКА 

ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА КОЈИ ПОДЛЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКОМ ПРЕГЛЕДУ 

И КОНТРОЛИ,   ПРИ УВОЗУ У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 

1. Овoм  инструкцијом се усмерава организација послова и начин рада граничних 

ветеринарских инспектора у погледу броја физичких прегледа пошиљака 

производа који подлежу ветеринарском прегледу и контроли,  при увозу у 

Републику Србију. 

2. Број физичких прегледа (у даљем тексту: учесталост прегледа), за пошиљке 

производа које се увозе у Републику Србију,  одређује се на начин дат у Прилогу 

ове инструкције, у случају када је утврђен: 

(1) списак одобрених земаља; 

(2) списак одобрених објеката (здравље животиња и јавно здравље); 

(3) модел сертификата (здравље животиња и јавно здравље). 

3. Физички  преглед пошиљака при увозу из тачке 1. ове инструкције спроводи се 

без претходне најаве, тако да  увозник не може да предвиди која ће пошиљка 

бити подвргнута прегледу. 

4. Физички прегледи пошиљака које подлежу ветеринарском прегледу и контроли, 

при увозу у Републику Србију, спроводе се током читаве године, на објективан и 

транспарентан начин, са циљем да се добије репрезентативна слика целокупног 

увоза.  

5. Физички преглед пошиљака хране и других производа животињског порекла, у 

провозу кроз територију Републике Србије, се не спроводи, изузев у случају 

сумње на неправилности. 

 



6. Учесталост прегледа пошиљака пореклом из земаља Европске уније, истоветна 

је учесталости прегледа пошиљака пореклом из трећих земаља, осим у  случају 

постојања билатералних споразума и усаглашених прописа, на основу којих се 

број прегледа  редукује. 

7. Ради спречавања злоупотреба, физички преглед пошиљака не сме у потпуности 

изостати.  

8. Када се ветеринарским прегледом пошиљке из тачке 1 ове инструкције утврди 

неправилност, која може довести до озбиљних последица по здравље људи и 

животиња,  гранични ветеринарски инспектор без одлагања обавештава Управу 

за ветерину Републике Србије, која о томе обавештава надлежни орган државе 

извознице,односно последњу земљу провоза пошиљке.    

9. Врсте производа и учесталост прегледа на пошиљкама производа у увозу, из 

објеката из тачке 2. подтачка (2), наведене су у Прилогу ове инструкције и чине 

њен саставни део. 

10. Одредбе ове инструкције не искључују примену посебних прописа о 

ветеринарским прегледима.  

11. Ова инструкција ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана 

објављивања на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије. 

                                                                                                                      Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                                    др Зоран Мићовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           Прилог  

 

Врсте производа и учесталост обављања физичких прегледа на пошиљкама производа, 

у увозу из одобрених објеката из тачке 2. ове инструкције 

  

 

Категорија производа 
Број физичких прегледа у процентима 

који се мора спровести 

Категорија I.  

1. Свеже месо укључујући изнутрице и производи 

од говеда , оваца, коза, свиња и коња 
  

2. Рибљи производи херметички затворени, свежа 

или смрзнута риба и сушени и/или усољени рибљи 

производи  

3. Цела јаја        20%  

4. Свињска маст и топљене масноће   

5. Животињска црева   

Провера документације и идентитета 100% 

пошиљака 

Физички преглед – не мање од 20% пошиљака  

 

Категорија II. 

1. Месо живине и производи од меса живине   

2. Месо зечева, месо дивљачи (дивље/узгојене) и 

њихови производи 
  

3. Млеко и млечни производи за исхрану људи  

4. Производи од јаја   

5. Обрађене животињске беланчевине за исхрану 

људи 

         50% 

6. Рибљи производи осим оних наведених под 

категоријом I. тачком 2. овог Додатка и шкољкаши 
  

7. Мед   

Провера документације и идентитета 100% 

пошиљака 

 



Физички преглед – не мање од 50% пошиљака 

 

Категорија III. 

1. Семе   

2. Ембриoни   

3. Стајско ђубриво, стајњак   

4. Млеко и млечни производи (који нису за исхрану 

људи) 
  

5. Желатин   

6. Жабљи батаци и пужеви                                                                                                                                                                                                                           

7. Кости и производи од костију   

8. Кожа и крзно 

9. Чекиње, вуна, длака, перје 

10. Рогови, производи од рогова, копита, производи 

од копита 

 

11. Пчелињи производи           1-10 % 

12. Ловачки трофеји   

13. Прерађена храна за кућне љубимце   

14. Сировина за производњу хране за кућне 

љубимце 
  

15. Сировина, крв, производи од крви, жлезде и 

органи за фармацеутску индустрију 

  

16. Производи од крви за техничку употребу   

17. Патогени    

Провере документације и идентитета 100 % , 

Физички преглед –не мање од 1% пошиљака и не 

више од 10% пошиљака 

  

  


