
 
 
Информатор о раду Управе за ветерину 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –Aприл 2018. год. 

 

 Достављање гаранција за стављање на листу извозних објеката за извоз у земље ван ЕУ 

и САД, Евроазијске економске уније (Руска Федерација, Белорусија и Казахстан), 

Молдавије, Украјине, Кине и на листе других земаља у складу са њиховим стандардима;  

 

За извоз на територију Евроазијске економске уније је одобрено 53 објекта из Републике 

Србије. За извоз производа животињског порекла који подлежу ветеринарском надзору у 

Руску Федерацију усаглашено је 15 ветеринарских сертификата, док је за увоз из Руске 

Федерације у Републику Србију усаглашено 6 ветеринарских сертификата и 1 је у 

процедури усаглашавања. 

 

Управа за ветерину се укључила и програм федералног државног информационог система 

„Меркуриј“ најаве пошиљака робе које се извозе на територију Руске Федерације, 

прослеђен је списак ветеринарских инспектора који имају право да издају ветеринарске 

сертификате из објеката одобрених за извоз у Руску Федерацију. Свим надлежним 

инспекторима су додељене лозинке за приступ и најава пошилјки се врши искључиво 

преко система «Меркуриј» од 15 фебруара 2018 године.  

 

У септембру 2017 запослени у Управи за ветерину су посетили Руску Федерацију и том 

приликом су обишли лабораторије надлежне за безбедност хране ВГНКИ у Москви и за 

заразне болести животиња ВНИИЗЖ у Владимиру, упознали се са принципима 

регионализације територије Руске Федерације.  

Такође су  посетили граничне прелазе РФ, како би се на лицу места виделе процедуре, 

начин прегледа пошиљки, узорковање, испитивање у надлежним лабораторијама као и 

вођење евиденције при увозу и извозу роба. Током посете тим српских стручњака се 

упознало са применом ветеринарско-санитарним правила и норми Руске Федерације које 

су од битног значаја за сардњу наше две земље у области надзора безбедности хране. 

Увидом у документацију и након извршене инспекције објеката који се налазе у Регистру 

објекта трећих земаља са правом извоза на територију Евро-азијске економске уније 

утврђено је да тринаест српских објеката не испуњавају услове потребне за извоз или су 

престали да обављају наведене делатности за које су одобрени, те су исти искључени из 

поменутог Регистра.  

У вези са утврђивањем ветеринарско-санитарних услова за увоз пошиљака животиња, 

производа животињског и мешовитог порекла, хране животињског порекла и хране за 

животиње, споредних производа животињског порекла и анализа ризика, сертификата за 

увоз и извоз пошиљака, укупно је примљено 6028 предмета, од којих је урађено 5638 

предмета, а у току је 390 предмета.  

Издато је 64 негативних решења. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ОДСЕКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВЕТЕРИНАРСКИХ СУБЈЕКАТА И ВЕТЕРИНАРСКЕ 

УСЛУГЕ 

ЗА 2017.ГОДИНУ 
 

У периоду 01.01.2017.године -31.12.2017.године извршене су следеће активности: 

Донети и припремљени прописи: 

 Усвојен Правилника о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање 

и промет животиња 
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 Усвојен Закључак Владе Републике Србије о усвајању Програма распореда и 

коришћења средстава субвенција у области ветерине за 2017 годину 

 Припремљен предлог Правилника о регистрацији, односно одобравању објеката за 

узгој, држање и промет животиња 

 Планирање буџета Управе за ветерину 2018 са пројекцијом за 2019 и 2020 годину  

 Припремљена радна верзија Програма распореда и коришћења средстава 

субвенција у области ветерине за 2018. годину 

 

 

Међународнасарадња : 

 Припрeмљени Упитници ради омогућавања извоза у државе Евроазијског 

економског савеза из делокруга одсека. 

 Попуњен упитник за извоз меса у Турску у делу надлежности одсека 

 Учешће на Твининг пројекту „Подршка контроли зооноза и болести које се преносе 

храном, у Републици Србији  

 Припрeмeн упитник зa састанак Пoдoдбoра зa пoљoприврeду и рибарство– Београд, 

март 2017. године 

 Припреме упитника о процени ризика месних производа намењених извозу у Кину 

 Учешће на Твининг пројекту „Подршка контроли зооноза и болести које се преносе 

храном, у Републици Србији  

 Учешће на Твининг пројекту „Подршка контроли зооноза и болести које се преносе 

храном, у Републици Србији укључујући и студијску посету Француској и присуство 

конференцијама за антимикробну резистенцију 

 Учешће на PLAC пројекту за припрему нацрта стратегије и акционог плана за 

отварање преговора за ПГ 12 

  

Остале активности:   

Активности у овом периоду обухватају: 

 Урађен извештај о раду Управе за ветерину за Владу РС у 2016.години 

 
• Израду 494 решења о надокнади штете власницима убијених животиња 

• Утврђивање услова и израда решењао испуњености ветеринарско –санитарних 

услова (ветеринарских амбуланти, ветеринарских станица, ветеринарских служби 

које оснивају правна лица за потребе сопствене сточарске производње, 

ветеринарских клиника, ветеринарских лабораторија), као и упис у регистар 

правних лица и предузетника који обављају ветеринарску делатност: 257 решења 

• Издавање решења о међулабораторијском тестирању компетентности лабораторија:  

124 

• Издавање Решења и измене Решења за овлашћене ветеринаре:  166 

• Утврђивање услова и израда решења о испуњености услова објеката за промет на 

велико и мало ветеринарских лекова, објекатаза производњу лекова и објеката за 

послове ДДД, као и упис у регистар правних лица и предузетника који обављају 

ветеринарску делатност: 310 решења 

• Обраду 1228 рачуна и извештаја,  

• Анализу 563 достављених извештаја, 

• Израду решења о одобрењу исплате средстава институтима и станицама за послове 

по Програму мера: 72 

• Унос података ветеринарских станица, амбуланти, апотека, велетрговина, фабрика 

лекова, ДДД служби, података о ветеринарима и свих осталих података о 

ветеринарским објектима и  ветеринарима који у њима раде (у Vet Up):  1281 
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• Израду Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене заштите 

животиња са ветеринарским институтима за 2017.годину:  12 

• Израду анекса Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене 

заштите животиња са ветеринарским институтима за 2017.годину: 12 

• Израду Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене заштите 

животиња са ветеринарским станицама за 2017-2019.годину: 216 

• Израду одлука, измена и резултата по конкурсу за Програм мера здравствене 

заштите животиња 2017-2019.годину:   330 

• Учешће у раду комисије по конкурсу за послове ПМ 2017-2019-год 

• Припремљено 12 Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене 

заштите животиња са ветеринарским институтима за 2017.годину 

• Припремљено 12 анекса Уговора о поверавању послова по Програму мера 

здравствене заштите животиња са ветеринарским институтима за 2017.годину 

• Припремљено 112 Уговора о поверавању послова по Програму мера здравствене 

заштите животиња са ветеринарским станицамаза 2017-2019.годину 

• Припремљено 37 Анекса Уговора који се закључују са ветеринарским станицама за 

обављање послова по Програму мера здравствене заштите животиња 

• Припремљено112 одлука, измена и резултата по конкурсу за Програм мера 

здравствене заштите животиња 2017-2019.годину. 

• Припремљено 6 Уговора са ветеринарским службама за обављање послова по 

Програму мера на фармама у сопственом власништву 

• Учешће у раду комисије по конкурсу за послове ПМ 2017-2019-год. 

• Учешће на радионици: Подршка изради преговарачке позиције за ПГ 12-безбедност 

хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 

• Учешће на Националном конвенту о Европској унији за Поглавље  12 -  Безбедност 

хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 

• Припремљено 45 одлука, измена и резултата по конкурсу за Програм мера 

здравствене заштите животиња 2017-2019.годину. 

• Учешће у раду комисије по конкурсу за послове ПМ 2017-2019-год. 

• предавање саветодавној служби у вези ИПАРД-а 

• Учешће на Националној конференцији “Примена нових информационих 

технологија на систем контроле безбедности  хране у Србији” ИТЦМ пројекта 

• Обука за рад у ИТЦМ систему кроз комплетну обуку специјализованих тренера 

ИТЦМ пројектног тимана модулу Одсек за регистрацију ветеринарских 

организација и ветеринарске услуге ВДРЕГ М-9. 

• Припремљена треће ревизије НПАА за подгрупу здравља и добробити животиња 

• Припрему процедура за ИТ Пројекат у вези регистрације ветеринарских 

организација. 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И 

КОНТРОЛЕ У 2017. ГОДИНИ 
 

1. Квартал 2017.  

 

Ветеринарска инспекција  Републике Србије је у периоду од 01.01.2017-

31.03.2017.године укупно  обрадила 31.788 предмета, сачинила 23.191 записника, а кроз 

7.617 решења наложила мере за отклањање недостатака.  

Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 1.169; Основном јавном 

тужилаштву 20 пријавa; кривичних пријава 4. Број објеката обухваћених редовним 

контролама ветеринарске инспекције је 4.116. 
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У напред наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска 

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

контрола укупно је извршено 1.438 при чему је наложено 193 корективних мера, издато 

217 решења и за утврђене неправилности поднето 112 пријава надлежним 

судовима.Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 28.838 кг 

и 3.847 кг меда. 

У оквиру 4 Групе ветеринарске инспекције у седишту, укупно је обрађено предмета 

116,                                                                                                                сачињено 104 

записника, а кроз 25 решења наложене мере за отклањање недостатака. 

Основном јавном тужилаштву поднето је 9 пријава.  

 Активности: Ванредне службене контроле објеката регистрованих за извоз у 

ЦС,регистрованих за производњу хране животињског порекла и хране за животиње 

извршених по посебном налогу директора.Учешће у радним групама за израду правилника 

о мониторингу хране и мониторингу хране за животиње. Рад на састављању чек листа по 

Закону о инспекцијском надзору. 

 

 

 

 

 

 

2. Квартал 2017.  

 

Ветеринарска инспекција Републике Србије је у периоду од 01.04.2017-30.06.2017.године 

укупно обрадила 25.322 предмета, сачинила 19.112 записника, а кроз 6.746 решења 

наложила мере за отклањање недостатака. 

Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 612; Основном јавном 

тужилаштву 

16 пријавa. Број објеката обухваћених редовним контролама ветеринарске инспекције је 

4.340. 

У напред наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска 

инспекција 

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

укупно је извршено 1.977 при чему је наложено 293 корективних мера, издато 270 решења 

и за утврђене неправилности поднето 76 пријава надлежним судовима. Нешкодљиво је 

поништено као небезбедна храна животињског порекла 4.334,90 кг и 6,5 кг меда. 

 

У оквиру 4 Групе ветеринарске инспекције у седишту, укупно је обрађено предмета 188, 

сачињено 107 записника, а кроз 84 решења наложене мере за отклањање недостатака. 

Основном јавном тужилаштву поднето је 1 пријава. 

 

 

 

 

Активности:  

 Ванредне службене контроле објеката регистрованих за извоз у ЦС, регистрованих 

за производњу хране животињског порекла и хране за животиње извршених по 

посебном налогу директора. Учешће у радним групама за израду правилника о 

мониторингу хране и мониторингу хране за животиње.  

 Рад на састављању чек листа по Закону о инспекцијском надзору. 
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 Учешће у радним групама за сузбијање Болести плаво језика, Нодуларног 

дерматитиса, Авијарне инфлуенце. Учешће у раду комисије за доделу терена за 

спровођење послова по Програму мера 2017-2020. године. Припрема објеката и 

субјеката у пословању из надлежности ветеринарске инспекције ради вршења 

контроле Аудит тима ЕК.Учешће на састављању упитника за Руску Федерацију и 

Републику Кину, на њихов захтев. Састанци са представницима субјеката из 

надлежности, другим органима и организацијама, припрема и давање изјава 

средствима јавног информисања. 

 

3. Квартал 2017.  

 

Ветеринарска инспекција Републике Србије је у периоду од 01.07.2017.- 30.09.2017. године 

укупно обрадила 28.077 предмета, сачинила 20.657 записника и кроз 7.245 решења 

наложила мере за отклањање недостатака. 

Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 623; Основном јавном 

тужилаштву 10 пријавa; кривичних пријава 5. Број објеката обухваћених редовним 

контролама ветеринарске инспекције је 5.327. 

У напред наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска 

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

Оваквих контрола укупно је извршено 1.584 при чему је наложено 365 корективних мера, 

издато 201 решење и за утврђене неправилности поднето 59 пријава надлежним судовима. 

Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 6.447,27 кг и 14,7 

кг меда. 

У оквиру 4. Групе ветеринарске инспекције у седишту, укупно је обрађено152 предмета по 

представкама грађана и правних лица, на захтев заштитника грађана и за потребе давања 

информација од јавног значаја, у оквиру којих је спроведено 103 службених контрола и 

кроз 62 решења наложене мере за отклање недостатака и уочених неправилности. 

 

Активности: 

 

 Ванредне службене контроле објеката регистрованих за одгој и држање кока 

носиља и производњу конзумних јаја циљано на налаз фипронила.  

 Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промету 

са храном животињског порекла (штандови – угоститељски објекти за продају меса 

и производа од меса на манифестацији ,, Лесковачка роштиљијада 2017”), 

 Ванредне службене контроле са циљем провере присуства резидуа афлатоксина М1 

у сировом млеку и афлатоксина Б1 у храни за животиње.  

 Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промет 

са храном животињског порекла (малопродајни објекти и специјализоване радње за 

продају месса и производа од меса на пијацама у Београду, Новом Саду, Нишу и 

Суботици). 

 

 Едукације субјеката у производњи млека и хране за животиње у вези присуства 

резидуа афлатоксина М1 у сировом млеку и афлатоксина Б1 у храни за животиње 

кроз одржавање интерактивних и едукативних предавања у управним окрузима на 

територији АП Војводине. 

 Учешће у националним кризним центрима за спречавање појаве и сузбијање 

болести плавог језика, нодуларног дерматитиса, авијарне инфлуенце, афричке куге 

свиња. 

 Учешће у радним групама за измену : Правилника за сузбијање салмонелозе и 

Закона о ветеринарству 
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 Учешће у радној групи за израду Програма за сузбијање и ерадикацију артритиса и 

енцефалитиса коза 

 Учешће у раду комисије за доделу терена за спровођење послова по Програму мера 

2017-2020. године. 

 Састанци са представницима субјеката из надлежности, другим органима и 

организацијама,припрема и давање изјава средствима јавног информисања и рад са 

странкама. 

 

4. Квартал 2017.  

 

Ветеринарска инспекција Републике Србије је у периоду од 01.10.2017.- 31.12.2017.године 

укупно обрадила 28.736 предмета, сачинила 23.346 записника и кроз 8.932 решења 

наложила мере за отклањање недостатака. 

Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 1.263; Основном јавном 

тужилаштву 30 пријавa; кривичних пријава 4. Број објеката обухваћених редовним 

контролама ветеринарске инспекције је 4.993. 

У претходно наведеном периоду, осим редовних службених контрола, ветеринарска 

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

Оваквих контрола укупно је извршено 1.520 при чему је наложено 308 корективних мера, 

издато 240 решење и за утврђене неправилности поднете 72 пријаве надлежним судовима. 

Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 5.563,41 кг и 35,4 

кг меда. 

 

У оквиру 4 Групе ветеринарске инспекције у седишту укупно је обрађено 64 

административних предмета по представкама грађана и правних лица, на захтев 

заштитника грађана и за потребе давања информација од јавног значаја; спроведенa 91 

службенa контрола према надлежностима група и кроз 36 решења наложене мере за 

отклањање недостатака и уочених неправилности као и 7 решења о забрани промета 

лекова. 

Напомена: 

У извештају нису приказани сви подаци који се односе на децембар 2017.године, из 

разлога што се извештаји са терена достављају од 05.у месецу за претходни месец. 

Активности: 

 

 Обрада података за потребе Радне групе образоване за одређивање препознатљивог 

сатуса у погледу БСЕ ризика у складу са ОИЕ - Поглавље 11.4. Здравственог 

кодекса за копнене животиње. 

 Присуство Националној конференцији “Примена нових информационих 

технологија на систем контроле безбедности хране у Србији” ITCM пројекта. 

 Обука ветеринарских инспектора на централном новоу за рад у оквиру 

информационих система ITCM пројекта. 

 Комисијски попис опреме из донације делегације ЕУ – Лот 3 и Лот 4. 

 У сарадњи са ветеринарским факултетом.из Београда организовање 6 радионица на 

 6 локација за едукацију ветеринарских инспектора из епизоотиологије и зараза 

домаћих животиња (учешће сто инспектора). 

 Израда нових чек листа – Центри за ВО и дистрибутивни центри за ВО и 

ветеринарске станице. 

 Чланови Националних кризних центара за спречавање појаве и сузбијање болести 

плавог језика, нодуларног дерматитиса, авијарне инфлуенце, афричке куге свиња. 
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 Учешће у радним групама за измену : Правилника за сузбијање салмонелозе и 

Закона о ветеринарству 

 Учешће у радној групи за израду Програма за сузбијање и ерадикацију артритис и 

енцефалитиса коза. 

 Ванредна акцијска контрола промета меда на територији РС. 

 Годишњи састанак са шефовима одсека ветеринарске инспекције из 25 округа у 

Управи за ветерину. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ. 
 

Ветеринарска инспекција  Републике Србије је у периоду од 01.01.2017.-

31.12.2017.године укупно   обрадила 105.508 предмета, сачинила 84.127 записника и кроз 

32.320 решења наложила мере за отклањање недостатака.  

Укупно пријава за прекршаје у овом периоду поднето је 3.591; Основном јавном 

тужилаштву 78 пријавa; кривичних пријава 12. Број објеката обухваћених редовним 

контролама ветеринарске инспекције је 19.879. 

У напред наведеном периоду, осим  редовних службених контрола, ветеринарска 

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

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

928 решење и за утврђене неправилности поднете 319 пријаве надлежним 

судовима.Нешкодљиво је поништено као небезбедна храна животињског порекла 45.183 кг 

и 400,6 кг меда. 

 

 

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

административних предмета по представкама грађана и правних лица, на захтев 

заштитника грађана и за потребе давања информација од јавног значаја; спроведенa 405 

службених контрола према надлежностима група  и кроз 207 решења наложене мере за 

отклањање недостатака и уочених неправилности као и 7 решења о забрани промета. 

Основном јавном тужилаштву поднето је 10 пријава. 

Активности:  

 Учешће у радним групама за израду правилника о мониторингу хране и 

мониторингу хране за животиње. 

 Рад на састављању чек листа по Закону о инспекцијском надзору. 

 Припрема објеката и субјеката у пословању из надлежности ветеринарске 

инспекције ради вршења контроле Аудит тима ЕК. 

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

захтев. 

 Ванредне службене контроле објеката регистрованих за одгој и држање кока 

носиља и производњу конзумних јаја циљано на налаз фипронила. 

 Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промету 

са храном животињског порекла (штандови – угоститељски објекти за продају меса 

и производа од меса на манифестацији ,, Лесковачка роштиљијада 2017”), 

 Ванредне службене контроле са циљем провере присуства резидуа Афлатоксина М1 

у сировом млеку и Афлатоксина Б1 у храни за животиње.  
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 Ванредне службене контроле провере усклађености пословања субјеката у промету 

са храном животињског порекла (малопродајни објекти и специјализоване радње за 

продају меса и производа од меса на пијацама у Београду,Новом Саду,Нишу и 

Суботици). 

 Едукације субјеката у производњи млека и хране за животиње у вези  присуства 

резидуа афлатоксина М1 у сировом млеку и Афлатоксина Б1 у храни за животиње 

кроз одржавање интерактивних и едукативних предавања у управним окрузима на 

територији Покрајине Војводине.  

 Учешће у Националним кризним центрима за спречавање појаве и сузбијање 

Болести плавог језика, Нодуларног дерматитиса,Авијарне инфлуенце, Афричке куге 

свиња. 

 Учешће у радним  групама за измену : Правилника за сузбијање салмонелозе и 

Закона о ветеринарству. 

 Учешће у радној групи за израду Програма за сузбијање и ерадикацију Артритис и 

енцефалитиса коза. 

 Учешће у раду комисије за доделу терена за спровођење послова по Програму мера 

2017-2020. године. 

 Обрада података за потребе Радне групе образоване за одређивање препознатљивог 

сатуса у погледу БСЕ ризика у складу са ОИЕ - Поглавље 11.4. Здравственог 

кодекса за копнене животиње. 

 Присуство Националној конференцији “Примена нових информационих 

технологија на систем контроле безбедности хране у Србији” ITCM пројекта. 

 Обука ветеринарских инспектора на централном новоу за рад у оквиру 

информационих система ITCM пројекта. 

 У сарадњи са ветеринарским факултетом.из Београда организовање 6 радионица на 

6 локација за едукацију ветеринарских инспектора из Епизоотиологије и зараза 

домаћих животиња (учешће сто инспектора). 

 Израда нових чек листа – Центри за ВО и дистрибутивни центри за ВО и 

ветеринарске станице. 

 Ванредна акцијска контрола промета меда на територији РС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Гранична ветеринарска инспекција је у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године имала 

следеће активности наведене у табели. 

 

 

Гранична Број прегледаних пошиљки Укупно 
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ветеринарска 

станица 

 увоз извоз провоз 

Београд 750 198 203 1151 

Шид 11849 1 6846 18696 

Суботица 8666 721 5196 14583 

Мали Зворник 819 0 254 1073 

Гостун 861 237 20 1118 

Прешево 974 0 1054 2028 

Димитровград 636 1 538 1175 

Укупно 24555 1158 14111 39824 

Накнаде за 

ветеринарско 

санитарни 

преглед 

   113.824.490,00 

дин. 

Накнаде за 

републичке 

административне 

таксе 

   46.603.110, 00 

дин. 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТA УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ – ЗА ПЕРИОД 01.01.-

31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

Датум 
извештаја 

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА Иф 
Шифра 
пројекта 

Текућа 
апропријација 

Реализација РАСПОЛОЖИВО 

0001 - ЗАШТИТА ЗДРАВЉА ЖИВОТИЊА     3.210.772.000,00 348.039.850,36 2.862.732.149,64 

28.02.2018. 424000-специјализоване услуге 01 0001 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 

28.02.2018. 

451000-субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 01 0001 2.710.772.000,00 348.039.850,36 2.362.732.149,64 

0002 - БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА И 

ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ 
    200.000.000,00 16.922.707,20 183.077.292,80 

28.02.2018. 

451000-субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 01 0002 200.000.000,00 16.922.707,20 183.077.292,80 

0003 - НАДЗОР У ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСТВА И 

БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЖИВОТ.ПОРЕКЛА 
    349.778.000,00 94.425.059,72 255.352.940,28 

28.02.2018. 411000-плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 01 0003 280.813.000,00 77.380.596,99 203.432.403,01 

28.02.2018. 412000-социјални доприноси на терет послодавца 01 0003 50.265.000,00 13.851.126,67 36.413.873,33 

28.02.2018. 415000-накнаде трошкова за запослене 01 0003 13.000.000,00 2.550.856,47 10.449.143,53 

28.02.2018. 422000-трошкови путовања 01 0003 5.700.000,00 642.479,59 5.057.520,41 

0004 - УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСТВА И 

БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ ЖИВОТ.ПОРЕКЛА 
    214.696.000,00 45.647.683,89 169.048.316,11 

28.02.2018. 411000-плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 01 0004 44.958.000,00 13.289.600,50 31.668.399,50 

28.02.2018. 412000-социјални доприноси на терет послодавца 01 0004 8.048.000,00 2.378.838,59 5.669.161,41 
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28.02.2018. 413000-накнаде у натури 01 0004 1.000,00 0,00 1.000,00 

28.02.2018. 414000-социјална давања запосленима 01 0004 1.500.000,00 958.834,93 541.165,07 

28.02.2018. 415000-накнаде трошкова за запослене 01 0004 2.500.000,00 651.481,89 1.848.518,11 

28.02.2018. 
416000-награде запосленима и остали посебни 
расходи 01 0004 2.499.000,00 1.632.036,16 866.963,84 

28.02.2018. 421000-стални трошкови 01 0004 28.270.000,00 5.594.363,58 22.675.636,42 

28.02.2018. 422000-трошкови путовања 01 0004 4.678.000,00 1.074.960,51 3.603.039,49 

28.02.2018. 423000-услуге по уговору 01 0004 60.640.000,00 10.709.902,57 49.930.097,43 

28.02.2018. 424000-специјализоване услуге 01 0004 500.000,00 0,00 500.000,00 

28.02.2018. 425000-текуће поправке и одржавање 01 0004 11.200.000,00 2.693.388,26 8.506.611,74 

28.02.2018. 426000-материјал 01 0004 33.400.000,00 5.551.478,30 27.848.521,70 

28.02.2018. 462000-дотације међународним организацијама 01 0004 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

28.02.2018. 
482000-порези, обавезне таксе, казне, пенали и 
камате 01 0004 3.000.000,00 1.060.477,00 1.939.523,00 

28.02.2018. 483000-новчане казне и пенали по решењу судова 01 0004 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

28.02.2018. 

485000-накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране држ. Органа 01 0004 1.000.000,00 52.321,60 947.678,40 

28.02.2018. 512000-машине и опрема 01 0004 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

28.02.2018. 515000-нематеријална имовина 01 0004 2.000,00 0,00 2.000,00 

ИПА 2013 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ     52.327.000,00 0,00 52.327.000,00 

28.02.2018. 423000-услуге по уговору 56 4002 49.219.000,00 0,00 49.219.000,00 

28.02.2018. 

485000-накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране држ. Органа 01 4002 518.000,00 0,00 518.000,00 

28.02.2018. 423000-услуге по уговору 01 4002 2.590.000,00 0,00 2.590.000,00 

ИПА 2014 - Неалоцирана средства - ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
    116.487.000,00 0,00 116.487.000,00 

28.02.2018. 
451000-субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 56 4005 115.333.000,00 0,00 115.333.000,00 

28.02.2018. 

485000-накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране држ. Органа 01 4005 1.154.000,00 0,00 1.154.000,00 

28.02.2018. 
732000-донације и помоћи од међународних 
организација 56   164.552.000,00 0,00 164.552.000,00 

01 Приходи из буџета      3.979.508.000,00 505.035.301,17 3.474.472.698,83 

56 
Финансијска помоћ ЕУ     164.552.000,00 0,00   

  УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ - Укупан Буџет     4.144.060.000,00 505.035.301,17 3.474.472.698,83 

 

 

12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАMA 

 

Подаци о јавним позивима за јавне набавке Управе за ветерину и спроведеним 

јавним набавкама доступни су на интернет презентацији Управе за ветерину на 

линку http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/javnenabavke 
 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

Управа за ветерину Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде, у оквиру 

свог делокруга рада, не додељује било који облик држвне помоћи.  

 

 

 

 

 

http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/javnenabavke
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14. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 

 

Законом о платама државних службеника и намештеника («Службени гласник РС», бр. 

62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) уређују се плате, накнаде и друга 

примања државних службеника и намештеника. Основна плата државних службеника 

одређује множењем коефицијента са основицом за обрачун и исплату плата. Основица је 

јединствена и утврђује се за сваку буџетску годину Законом о буџету Републике Србије. 

Коефицијенти: 

 
  

 платни разреди 

к
о
еф

и
ц

и
је

н
т
  

Вредност 

бода  
у децембру 

2017. год. 

 Маса нето 

плата по 

позицијама 

месечно  

 Маса нето 

плата по 

позицијама 

годишње  

 Маса бруто 

плата по 

позицијама 

годишње  

зв
ањ

а
  

  1 2  

17101,29 

        

д
р
ж

ав
н

и
 

сл
у
ж

б
ен

и
ц

и
 н

а 

п
о
л
о
ж

ај
у

 

Друга група положаја 8,00  1             

136.810      

      1.641.724              

2.341.974      Трећа група положаја 7,11  0                           

-      

                        

-      

                          

-      Четврта група положаја 6,32  0                           

-      

                        

-      

                          

-      Пета група положаја 5,62  0                           

-      

                        

-      

                          

-      
држ.служ.на положају 

(укупно)   

 

1   

                        

-      

                          

-      

в
и

ш
и

 с
ав

ет
н

и
к

 

VIII платни разред 5,57  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VII платни разред 5,30  1               

90.637      

      1.087.642              

1.551.558      VI платни разред 5,05  0                           

-      

                        

-      

                          

-      V платни разред 4,81  2             

164.514      

      1.974.173              

2.816.224      IV платни разред 4,58  0                           

-      

                        

-      

                          

-      III платни разред 4,36  8             

596.493      

      7.157.916           10.211.007      

II платни разред 4,15  0                           

-      

                        

-      

                          

-      I платни разред 3,96  1               

67.721      

          

812.653      

        

1.159.277      

  

Виши саветник 

(укупно)   

 

12 

                          

-      

                        

-      

                          

-      

са
м

о

ст
ал

н
и

 

са
в
ет

н
и

к
 

VIII платни разред 4,45  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VII платни разред 4,24  4             

290.038      

      3.480.455              

4.964.985      
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VI платни разред 4,04  1               

69.089      

          

829.071      

        

1.182.697      V платни разред 3,85  18         

1.185.119      

    14.221.433           20.287.351      

IV платни разред 3,66  1               

62.591      

          

751.089      

        

1.071.453      III платни разред 3,49  41         

2.447.024      

    29.364.283           41.889.134      

II платни разред 3,32  0                           

-      

                        

-      

                          

-      I платни разред 3,16  9             

486.361      

      5.836.328              

8.325.718      

  

Самостални саветник 

(укупно)   

 

74   

                        

-      

                          

-      

са
в
ет

н
и

к
 

VIII платни разред 3,56  1               

60.881      

          

730.567      

        

1.042.178      VII платни разред 3,39  11             

637.707      

      7.652.485           10.916.527      

VI платни разред 3,23  0                           

-      

                        

-      

                          

-      V платни разред 3,08  3             

158.016      

      1.896.191              

2.704.980      IV платни разред 2,93  2             

100.214      

      1.202.563              

1.715.496      III платни разред 2,79  15             

715.689      

      8.588.268           12.251.452      

II платни разред 2,66  52         

2.365.450      

    28.385.405           40.492.732      

I платни разред 2,53  148         

6.403.407      

    76.840.884         109.616.097      

  Саветник (укупно)   

 

232 

                          

-      

                        

-      

                          

-      

м
л
ађ

и
 с

ав
ет

н
и

к
 

VIII платни разред 2,85  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VII платни разред 2,71  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VI платни разред 2,58  0                           

-      

                        

-      

                          

-      V платни разред 2,46  0                           

-      

                        

-      

                          

-      IV платни разред 2,34  0                           

-      

                        

-      

                          

-      III платни разред 2,23  0                           

-      

                        

-      

                          

-      II платни разред 2,13  0                           

-      

                        

-      

                          

-      I платни разред 2,03  0                           

-      

                        

-      

                          

-      

  

Млађи саветник 

(укупно)   

 

    

                        

-      

                          

-      

са
р

ад
н

и
к
 

VIII платни разред 2,67  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VII платни разред 2,54  1               

43.437      

          

521.247      

           

743.577      VI платни разред 2,42  0                           

-      

                        

-      

                          

-      V платни разред 2,30  0                           

-      

                        

-      

                          

-      IV платни разред 2,19  0                           

-      

                        

-      

                          

-      III платни разред 2,09  0                           

-      

                        

-      

                          

-      II платни разред 1,99  0                           

-      

                        

-      

                          

-      I платни разред 1,90  0                           

-      

                        

-      

                          

-      

  Сарадник (укупно)   

 

    

                        

-      

                          

-      

м
л
ађ

и
 с

ар
ад

н
и

к
 

VIII платни разред 2,32  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VII платни разред 2,21  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VI платни разред 2,10  0                           

-      

                        

-      

                          

-      V платни разред 2,00  0                           

-      

                        

-      

                          

-      IV платни разред 1,91  0                           

-      

                        

-      

                          

-      III платни разред 1,82  0                           

-      

                        

-      

                          

-      II платни разред 1,73  0                           

-      

                        

-      

                          

-      I платни разред 1,65  0                           

-      

                        

-      

                          

-      

  

Млађи сарадник 

(укупно)   

 

    

                        

-      

                          

-      

р
еф

ер
ен

т 

VIII платни разред 2,18  2               

74.562      

          

894.739      

        

1.276.376      VII платни разред 2,07  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VI платни разред 1,98  0                           

-      

                        

-      

                          

-      V платни разред 1,88  0                           

-      

                        

-      

                          

-      IV платни разред 1,79  0                           

-      

                        

-      

                          

-      III платни разред 1,71  0                           

-      

                        

-      

                          

-      II платни разред 1,63  0                           

-      

                        

-      

                          

-      I платни разред 1,55  0                           

-      

                        

-      

                          

-      

  Референт (укупно)   

 

2 

                          

-      

                        

-      

                          

-      

м
л
ађ

и
 р

еф
ер

ен
т 

VIII платни разред 1,97  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VII платни разред 1,88  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VI платни разред 1,79  0                           

-      

                        

-      

                          

-      V платни разред 1,70  0                           

-      

                        

-      

                          

-      IV платни разред 1,62  0                           

-      

                        

-      

                          

-      III платни разред 1,54  0                           

-      

                        

-      

                          

-      
II платни разред 1,47 

 
0 

                          

-      

                        

-      

                          

-      
I платни разред 1,40  0                           

-      

                        

-      

                          

-      

  

Млађи референт 

(укупно)   

 

    

                        

-      

                          

-      

н
ам

еш
те

н
и

к
 I платна група 2,53  0                           

-      

                        

-      

                          

-      II платна група 2,03  0                           

-      

                        

-      

                          

-      III платна група 1,90  1               

32.492      

          

389.909      

           

556.219      IV платна група 1,50  1               

25.652      

          

307.823      

           

439.120      V платна група 1,20  0                           

-      

                        

-      

                          

-      VI  платна група 1,00  0                           

-      

                        

-      

                          

-      

  Намештеник (укупно)   

 

2 

                          

-      

                        

-      

                          

-      

  УКУПНО:   

 
  

 324 

      

16.213.904       194.566.849         284.221.976      
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Подаци о другим примањима запослених у Управи за ветерину Минстарства 

пољопоривреде, шумарства и водопривреде (у периоду од 01.01.2017-01.04.2018) 

 

Период 

Дневнице за 

службена 

путовања у 

земљи 

Дневнице за 

службена 

путовања у 

иностранству 

Уговори о 

привременим и 

повременим 

пословима 

01.01.2017-31.01.2017 118.125,00 200.811,60 12.092.843,84 

01.01.2018-01.04.2018. 28.990,00 39.178,00 3.307.150,53 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ПОДАЦИ O СРЕДСТВИМА РАДA 

Евиденција о средствима за рад садржана је у Прилогу 2 овог информатора.  

 

 

16. НОСАЧИ ИНФОРМАЦИЈА (НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА) 

 

 Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом, којим Управа располаже чувају 

се у:  

- архиви Писарнице републичких органа, Немањина 22-26, Београд  

- у канцеларијама Омладинских бригада 1, код службених лица која раде на предметима  

- у електронској форми Документација, односно носачи информација се чувају уз примену 

одговарајућих мера заштите. 

 

Управа за ветерину као носаче информација користи појединачне рачунаре и заједничке 

сервере, који се чувају у канцеларијама.  

 

17. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ УПРАВА ПОСЕДУЈЕ 

 

Сва документа који настају у раду или су у вези са радом Управе, у оквиру делокруга 

Управе:  

 

 Текстови нацрта закона из делокруга Управе;  

 Текстови предлога подзаконских аката из делокруга Управе;  
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 Мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа из делокруга других државних 

органа;  Решења о налагању извршења мера у оквиру инспекцијског надзора;  

 Записници о инспекцијском надзору;  

 Захтеви за покретање прекршајног поступка;  

 Пријаве за учињен привредни преступ;  

 Пријаве за учињено кривично дело;  

 Жалбе странака на решења првостепеног органа;  

 Решења из радних односа, потврде и др.  

 Решења по жалбама на првостепена решења;  

 Тужбе: за покретање управног спора, за накнаду штете, због неизвршења уговорених 

обавеза и одговори на тужбе;  

 Уговори које закључи Управа: из области јавних набавки, из радних односа и др.  

 Планови, програми, пројекти Управе;  

 Извештаји: о раду Управе, о финансијској реализацији програма, уговора, и др;  

 Информације, службене белешке, обавештења и др;  

 Саопштења за јавност;  

 Подаци о раду министарства објављени у медијима;  

 Информатор о раду;  

 Архива докумената;  

 Конкурси за запошљавање и документација везана за конкурсе;  

 Подаци о средствима одобреним Законом о буџету РС;  

 Подаци о приходима и расходима;  

 Подаци о извршеним плаћањима;  

 Уверења о положеним стручним испитима;  

 Јавни позиви;  

 Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки;  

 Информације од јавног значаја;  

 Подаци о опреми коју Управа користи у раду;  

 Подаци о запошљавању и другим видовима радног ангажовања;  

 Подаци о статусу и раду државних службеника и намештеника;  

 Захтеви, пријаве, молбе и представке странака;  

 Записници са седница;  

 Евиденције;  

 Дозволе које даје Управа у оквиру свог делокруга;  

 Закључци;  

 Документи у вези са реализацијом пројектних активности из делокруга рада Управе;  

 Документи у вези са испуњењем обавеза прописаних међународним конвенцијама;  

 Упутства за привредне субјекте 

 

18. ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ УПРАВА СТАВЉА НА УВИД  

 

Све наведене информације у Информатору о раду су доступне јавности без ограничења, 

као и оне које нису наведене, а настале су у раду или у вези са радом Управе са изузетком 

оних података којима се приступ може ограничити у складу са Законом о доступности 

информација од јавног значаја, Законом о тајности података и посебним прописима који 

регулишу ову материју. Управа за ветерину на основу захтева за приступ информацијама, 

омогућава приступ свим врстама информација садржаних у неком документу којима 

располаже, а које су настале у раду или у вези са радом Управе.  
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Управа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи 

тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се према означеном закону стекли услови за 

искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја, као нпр. 

информацијама чијим давањем би се битно умањила способност државе да управља 

економским процесима у земљи или битно отежало остварење оправданих економских 

интереса.  

 

 

Захтеви могу бити делимично или потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. У свим овим случајевима, 

подносиоцу захтева, у начелу, неће бити омогућен приступ у личне податке, а биће 

омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје информације које се 

штите по овом основу, на начин предвиђен чл. 12 Закона. Осим наведеног могући разлози 

за ускраћивање приступа из чланова 9, 13. и 14. Закона су:  

- живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица (члан 9. ст. 1. тач. 1);  

- спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење 

преткривичног поступка односно судског поступка, извршење пресуде или спровођење 

казне, вођење којег другог правно уређеног поступка, фер поступање и правично суђење 

(члан 9. ст. 1. тач. 2);  

- одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи (члан. 9. ст. 1. тач. 

3);  

- способност државе да управља економским процесима у земљи, остварење оправданих 

економских интереса (члан 9. ст. 1. тач. 4);  

- државна, службена, пословна и друга тајна, односно информација која је доступна само 

одређеном кругу лица (члан 9. ст. 1. тач. 5);  

- спречавање злоупотребе права на приступ информацијама (члан 13);  

- право на приватност, на углед, и које друго право лица на које се тражена информација 

лично односи (члан 14). 

 

19. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  

 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени 

гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) свако има право да му буде саопштено да 

ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она 

иначе доступна.  

Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што 

прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које 

олакшавају проналажење тражене информације.  

ТРАЖИЛАЦ НЕ МОРА НАВЕСТИ РАЗЛОГЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА.  

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено 

лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке 

отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.  

Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, 

а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о 

одбацивању захтева као неуредног.  
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Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој форми (на 

адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Упрва за ветерину, 

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд) или у електронској форми, на следеће 

електронске адресе (зависно од делокруга надлежности). 

 

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 Управа за ветерину 

Ивана Лазић 

ivana.lazic@minpolj.gov.rs  

Тања Симовић  

tanja.simovic@minpolj.gov.rs 

 

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева 

тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну 

евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Усмено на записник 

захтев се може поднети у периоду од 7,30 до 15,30 часова, спрат I, у канцеларији бр. 99. на 

адреси –Oмладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.  

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који 

садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних 

трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.  

 

 

 

 

Трошкови копирања и достављања документа се обрачунавају у складу са Уредбом о 

висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/2006), чији је 

саставни део Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова за издавање копије 

докумената на којима се налазе информације од јавног значаја, и то на следећи начин:  

1. Копија докумената по страни: - на формату А3 - 6 динара - на формату А4 - 3 динара  

2. Копија докумената у електронском запису: - дискета - 20 динара - ЦД - 35 динара - ДВД 

- 40 динара  

3. Копија документа на аудио касети - 150 динара  

4. Копија документа на аудио-видео касети - 300 динара  

5. Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик - 30 динара  

6. Упућивање копије документа – трошкови се обрачунавају према редовним износима у 

ЈП ПTТ Србије.  

 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је 

дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних 

трошкова према овом трошковнику.  

Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних 

трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у 

случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.  

Од обавеза плаћања наведене накнаде ослобођена су лица из члана 17. став 3. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

Управа ће без одлагања, а најкасније у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана од дана 

пријема захтева, у зависности од врсте тражене информације, тражиоца обавестити: о 

mailto:tanja.simovic@minpolj.gov.rs
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поседовању информације која се тражи, ставити му на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно издати му или упутити копију тог документа.  

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће 

захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по 

његовом знању, документ налази.  

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против 

решења државног органа, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 

36/2010).  

У Информатору о раду, у овој тачки, су приложени обрасци за подношење захтева и 

жалби, али је државни орган дужан да размотри захтев иако није сачињен на доле 

наведеним обрасцима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Управа за ветерину 

11070 Нови Београд 

Омладинских бригада 1 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010), од Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину захтевам:*  

 обавештење да ли поседује тражену информацију;  

 увид у документ који садржи тражену информацију;  

 копију документа који садржи тражену информацију; достављање копије документа 

који садржи тражену информацију: **  

 о поштом о електронском поштом о факсом о на други 

начин:***_________________________________________  

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ ____  
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(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 

олакшавају проналажење тражене информације)  

У _______________  

тражилац информације(име и презиме)  

Дана ____________ године.  

адреса тражиоца  

контакт телефон потпис  

 

* У кућици означити крстићем, која законска права на приступ информацијама желите да 

остварите.  

** У кућици означити начин достављања копије докумената.  

*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања 

захтевате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности  

11000 Београд Булевар краља Александра 15  

Предмет бр. ...............*  

Ж А Л Б А* 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

(Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)  

против решења Министарства, број _____________ од __________________ године, у 

_______ примерака.  

Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. Диспозитивом наведеног решења, супротно члану 

_______** Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је 

одбијен мој захтев. Зато сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева ускратио 

уставно и законско право на приступ информацијама од јавног значаја.  

На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење 

првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији. Жалбу подносим 

благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, с обзиром на то да сам решење првостепеног 

органа примио дана ______________ године.  

 

_______________________________________  

подносилац жалбе / Име и презиме  

У _________________,  
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_______________________________________  

адреса  

дана __________ 201 ___ године  

______________________________________  

други подаци за контакт  

__________________________ 

 потпис  

 

* Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, 

као и број и датум решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу је 

незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу дата 

је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када је првостепени орган донео 

решење о одбијању захтева за приступ информацијама.  

** Напомена: Навести члан Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа 

информацијама. Реч је најчешће о одредбама садржаним у чл. 8-14. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење 

права на приступ информацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

 

Управа за ветерину  

Број ..................  

Датум ................ 

Нови Београд  

Омладинских бригада 1  

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

поступајући по захтеву 

 (____________________________________________________)  

име и презиме подносиоца захтева  

 

за увид у документ који садржи 

(___________________________________________________)  

опис тражене информације  

 

 

 

достављам:  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о стављању на увид документа који садржи тражену 



 
 
Информатор о раду Управе за ветерину 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –Aприл 2018. год. 

 

информацију и о изради копије 

 

Поступајући по захтеву број ____________________ који је поднео  

(_________________________________________),  

име и презиме тражиоца информације  

у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, обавештавамо Вас да дана _____________, у времену ______, у 

просторијама органа можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена 

информација коју сте навели у захтеву.  

Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са траженом 

информацијом.  

Копија стране А4 формата износи ___________ динара.  

Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи __________________ 

динара и уплаћује се на рачун __________________________.  

Достављено:  

1. Именованом  

2. архиви (М.П.) 

_______________________________________________  

(потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа



 
 
Информатор о раду Управе за ветерину 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –Aприл 2018. год. 

 



 
 
Информатор о раду Управе за ветерину 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде –Aприл 2018. год. 

 

 


