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М И Н И С ТА Р С Т ВА
2996

На основу члана 141. став 2. Царинског закона („Службени 
гласник РС”, бр. 95/18 и 91/19  – др. закон),

Mинистар финансија доноси

П РА В И Л Н И К 

о допуни Правилника о одређивању царинских органа 
за царињење одређених врста робе или спровођење 

одређених поступака

Члан 1.
У Правилнику о одређивању царинских органа за цариње-

ње одређених врста робе или спровођење одређених поступака 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/19, 86/19, 96/19 и 57/20), у члану 
4. став 1. тачка 1) после речи: „Чачакˮ тачка и запета замењују се 
запетом и додају се речи: „ – Царински реферат Рашка;ˮ. 

Члан 2.
Оваj правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00369/2020-17
У Београду, 1. септембра 2020. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.

2997
На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о вете-

ринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 
 – др. закон), члана 57. став 9. Закона о сточарству („Службени гла-
сник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16) и члана 17. став 4. и члана 24. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”. бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К

о начину обележавања и регистрације свиња, као и о 
службеној контроли обележавања и регистрације свиња

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређења 

Члан 1. 
Овим правилником ближе се прописује начин обележавања и 

регистрације свиња, најмањи број службених контрола, критери-
јуми за анализу ризика обележавања и регистрације свиња, као и 
садржај годишњег извештаја о спроведеним службеним контрола-
ма обележавања и регистрације свиња. 

Значење појединих израза 

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сле-

деће значење: 
1) анализа ризика за обележавање и регистрацију животи-

ња је стручна процена вероватноће пропуста или неусаглашено-
сти у спровођењу идентификације и регистрације свиња на пропи-
сан начин, применом одговарајућих критеријума; 

2) власник свиња је правно или физичко лице, односно пре-
дузетник у чијем се власништву налази свиња, који има право 
чувања, држања, узгоја, гајења, репродукције, транспорта, кори-
шћења и продаје свиња, који је одговоран за живот, здравље и до-
бробит свиња; 

3) газдинство је сваки затворени или отворени простор, ста-
ја, фарма, објекат у коме се свиње држе, чувају, узгајају и стављају 
у промет, трајно или привремено;

4) достављање података Централној бази је свака актив-
ност којом се подаци прикупљени приликом обављања послова 
прописаних овим правилником, у писаној или електронској фор-
ми, евидентирају у Централној бази за обележавање животиња (у 
даљем тексту: Централна база); 

5) држалац свиња је правно или физичко лице, односно пре-
дузетник, који има право чувања, држања, узгоја, гајења, репро-
дукције, транспорта, коришћења и продаје свиња на основу писа-
ног одобрења власника свиња, који је одговоран за живот, заштиту 
здравља и добробит свиња; 

6) електронска идентификација је обележавање свиња 
ушним маркицама са електронским транспондером;

7) кретање свиња је сваки одлазак свиња са газдинства, од-
носно долазак свиња на газдинство; 

8) надлежни ветеринар је ветеринарска амбуланта, односно 
ветеринарска станица, односно јавна ветеринарска амбуланта, од-
носно ветеринарска служба, која спроводи Програм мера заштите 
животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство; 

9) обележена свиња је свиња која је обележена на начин про-
писан овим правилником; 

10) овлашћени дистрибутер ушних маркица (у даљем тек-
сту: овлашћени дистрибутер) је правно лице, односно предузет-
ник уписан у Регистар објеката за производњу и промет медицин-
ских средстава за употребу у ветерини у складу са законом којим 
се уређује ветеринарство, који врши производњу и промет ушних 
маркица, као и њихову дистрибуцију овлашћеном обележивачу, 
под условом да ушне маркице испуњавају одговарајуће стандарде, 
односно критеријуме и захтеве, дате у Прилогу 1  – Критеријуми, 
стандарди и захтеви који се односе на ушне маркице, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део; 

11) овлашћени обележивач је ветеринарска амбуланта, одно-
сно ветеринарска станица, односно ветеринарска служба, одно-
сно основна одгајивачка организација, односно одгајивач који је 
стручно оспособљен да врши обележавање (у даљем тексту: одга-
јивач), а ког је министарство надлежно за послове ветеринарства 
и сточарства (у даљем тексту: Министарство) овластило за обеле-
жавање животиња у складу са законом којим се уређује ветеринар-
ство и законом којим се уређује сточарство; 

12) повезана газдинства су газдинства чији власници, одно-
сно држаоци свиња остварују пословну или пословно-техничку 
сарадњу са другим газдинством, која може утицати на статус тих 
газдинстава; 

13) потврда о извршеном обележавању свиња је документ 
који садржи податке везане за обележавање свиња, а који у скла-
ду са овим правилником по извршеном обележавању свиња овла-
шћени обележивач попуњава и издаје власнику, односно држаоцу 
свиња и на основу њега доставља податке о обележеној свињи 
Централној бази; 

14) потврда о пријави догађаја је документ који власник, од-
носно држалац свиња у складу са овим правилником попуњава и 
доставља овлашћеном обележивачу ради пријаве свих догађаја на 
газдинству (обележавање, кретање, угинуће и осталих догађаја), 
дат у Прилогу 2  – Потврда о пријави догађаја, који је одштампан 
уз овај правилник и чини његов саставни део; 

15) потврда о праћењу кретања животиња је документ који 
садржи податке о кретању свиња, а који у складу са овим правил-
ником попуњава власник, односно држалац свиња, дат у Прилогу 
3  – Потврда за праћење кретања животиња, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни део; 

16) потврда о регистрацији газдинства је документ у који 
овлашћени обележивач уписује све податке прописане овим пра-
вилником, а који се односе на газдинство, дат у Прилогу 4  – По-
тврда о регистрацији газдинства, који је одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део; 

17) превозник је правно или физичко лице, односно предузет-
ник који обавља превоз живих животиња за свој рачун или рачун 
другог лица; 
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18) Регистар на газдинству је посебан досије, односно скуп 
докумената у коме власник, односно држалац свиња води евиден-
цију и чува документацију којом се евидентирају сви догађаји на 
газдинству везани за обележавање и праћење кретања свиња, као 
и бројном стању свиња на газдинству, као што су потврда о ре-
гистрацији газдинства, потврда о обележавању свиња, потврда о 
пријави догађаја и потврда о праћењу кретања животиња, а односе 
се на свиње које се тренутно налазе на газдинству, као и о свим 
свињама које су се налазиле на газдинству у протекле три године; 

19) суседно газдинство је газдинство са којим се газдинство 
граничи; 

20) фарма отвореног типа је газдинство на којем се узгајају 
свиње пореклом са различитих газдинстава;

21) фарма затвореног типа је газдинство на којем се узгајају сви-
ње у затвореном производном циклусу, односно искључиво из соп-
ственог узгоја, односно након спроведених карантинских мера при-
ликом увођења новонабављених приплодних свиња на газдинство.

Обележавање свиња и регистрација свиња

Члан 3.
Обележавању свиња на начин прописан овим правилником 

подлежу све свиње које се налазе на територији Републике Србије.
Обележавање и регистрација свиња је поступак означавања 

свиња на трајан начин ради идентификације, регистрације и при-
купљања свих података у јединствен информациони систем, у 
складу са системом обележавања и регистрације животиња утвр-
ђеним законом којим се уређује ветеринарство, и који обухвата:

1) Централну базу података о обележавању животиња;
2) регистар газдинстава на којима се држе, чувају или прода-

ју свиње (у даљем тексту: Регистар газдинстава); 
3) ушне маркице за појединачну или групну идентификацију 

свиња; 
4) регистар свиња, односно податке о обележеним свињама;
5) Регистар на газдинству који обухвата евиденцију о обеле-

жавању и кретању свиња на газдинству на коме се држе и узгајају 
свиње;

6) праћење кретања свиња.

Регистрација података о обележавању и кретању свиња

Члан 4.
Подаци о обележавању и кретању свиња на територији Ре-

публике Србије морају да буду регистровани у Централној бази у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство и на начин про-
писан овим правилником. 

II. НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА И РЕГИСТРАЦИЈЕ СВИЊА 

1. Централна база

Упис података у Централну базу 

Члан 5.
Централну базу води Министарство у складу са законом ко-

јим се уређује ветеринарство.
У Централну базу уписују се подаци о: 
1) газдинству на коме се држе, чувају или продају свиње; 
2) власнику или држаоцу свиње;
3) ушним маркицама за појединачну или групну идентифи-

кацију свиња; 
4) издатим потврдама о извршеном обележавању свиња;
5) обележеним и регистрованим свињама;
6) кретању свиња (укупан број свиња које су се кретале, 

појединачни или групни бројеви свиња које су се кретале, датум 
одласка свиња са газдинства, идентификациони број газдинства 
одласка, а у случају увоза и држава порекла, датум доласка сви-
ње на газдинство, идентификациони број газдинства на које свиња 
долази, а у случају извоза и држава извоза, у случају клања иден-
тификациони број кланице и датум клања);

7) увезеним свињама;
8) нарученим, испорученим, утрошеним и поништеним 

ушним маркицама; 
9) овлашћеном обележивачу који је извршио обележавање 

свиња (назив, адреса, телефон);

10) извршеним службеним контролама обележавања свиња. 
Подаци о регистрованим свињама чувају се најмање три го-

дине од дана угинућа или клања свиња. 

Увид у Централну базу

Члан 6.
Увид у Централну базу имају овлашћени обележивач и ветери-

нарски инспектор у складу са законом којим се уређује ветеринарство. 
Министарство може одобрити увид у Централну базу или доста-

вити извод из Централне базе и другим корисницима, на њихов захтев. 

Регистровање газдинстава 

Члан 7.
Сва газдинства на којима се држе, чувају или продају свиње 

трајно или привремено, морају да буду регистрована у Централној 
бази у складу са законом којим се уређује ветеринарство, у оквиру 
Регистра газдинстава. 

Изузетно од става 1. овог члана превозник не мора бити ре-
гистрован. 

Регистровање газдинстава врши се на основу података који 
су уписани у потврду о регистрацији газдинства  – Прилог 4. 

Свако газдинство приликом регистрације добија јединствени 
идентификациони број који се уноси у Централну базу. 

Идентификациони број газдинства се састоји од ИСО кода 
Републике Србије  – РС и дванаестоцифреног броја који обухвата: 

1) шест цифара које представљају нумерички код насеља, 
према подацима републичке организације надлежне за послове 
статистике; 

2) следећих пет цифара појединачног броја газдинства у на-
сељу;

3) контролну цифру коју утврђује Централна база. 

Подаци о газдинству 

Члан 8.
Централна база поред јединственог идентификационог броја 

газдинства садржи следеће податке о сваком газдинству: 
1) име, презиме и адресу, односно назив и седиште власника 

свиња, а у случају да власник није и држалац свиња, име, презиме 
и адресу, односно назив и седиште држаоца свиња; 

2) ЈМБГ физичког лица, односно матични број правног лица, 
односно предузетника, за власника свиња, а у случају да власник 
није и држалац свиња ЈМБГ физичког лица, односно матични број 
правног лица, односно предузетника, за држаоца свиња; 

3) адресу газдинства на којем се држе, чувају или продају 
свиње и географску позицију (геокоординате) газдинства; 

4) име, презиме и адресу, односно назив и седиште овлашће-
ног обележивача; 

5) име и презиме лица која врше послове обележавања;
6) према потреби, податке који ће бити повезани са јединстве-

ним идентификационим бројем сваког газдинства, као што су: иден-
тификациони број повезаних газдинстава, идентификациони број 
суседног или суседних газдинстава, као и остале информације. 

2. Обележавање свиња

Члан 9. 
Обележавање свиња врши овлашћени обележивач, у складу 

са законом којим се уређује ветеринарство и овим правилником. 
Обележавање свиња из става 1. овог члана обухвата следеће 

активности: 
1) техничко обележавање свиња; 
2) издавање потврде о обележавању свиња; 
3) достављање података Централној бази о обележеним сви-

њама.

a) Техничко обележавање свиња

Обележавање ушним маркицама 

Члан 10.
Обележавање и регистрација свиња врши се на основу прија-

ве догађаја власника, односно држаоца свиња која се подноси овла-
шћеном обележивачу у року од седам дана од дана рођења свиње.
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Обележавању подлежу све свиње на газдинству, новорођене 

свиње у року од 35 дана од дана рођења, односно увек пре напу-
штања газдинства и увезене свиње намењене даљем узгоју. 

Обележавање свиња врши се ушном маркицом која се апли-
кује на лево уво.

Свиње на фармама затвореног типа обележавају се ушним 
маркицама беле боје које носе идентификациони број газдинства 
(у даљем тексту: групно обележавање).

Свиње на фармама затвореног типа се, након превођења у 
категорију приплодних свиња, додатно обележавају ушним марки-
цама беле боје са јединственим идентификационим бројем.

Свиње на фармама отвореног типа обележавају се ушним 
маркицама жуте боје са јединственим идентификационим бројем 
(у даљем тексту: индивидуално обележавање).

Приликом увођења новонабављених свиња са фарми затво-
реног типа на фарме отвореног типа, новонабављене свиње се до-
датно обележавају ушним маркицама жуте боје са јединственим 
идентификационим бројем, осим ако свиња није обележена ушном 
маркицом беле боје са јединственим идентификационим бројем.

Избор ушне маркице врши власник, односно држалац свиња 
који сноси и трошкове набавке ушних маркица и обележавања у 
складу са законом којим се уређује ветеринарство. 

Члан 11.
Власник, односно држалац свиња обраћа се овлашћеном обе-

леживачу ради обележавања увезених свиња у року од седам дана 
од дана увоза.

Увезене свиње обележавају се у карантину (прво газдинство 
истовара), у року од 14 дана од дана увоза.

Ради обезбеђења следљивости, увезене свиње намењене тову 
задржавају ушну маркицу из државе порекла и обележавају се 
ушним маркицама жуте боје са јединственим идентификационим 
бројем.

 Ради обезбеђења следљивости, увезене приплодне свиње за-
државају ушну маркицу из државе порекла и обележавају се ушним 
маркицама беле, односно жуте боје са јединственим идентифика-
ционим бројем, у зависности од тога да ли је одредиште свиња по 
изласку из карантина фарма затвореног или отвореног типа.

Оригинални идентификациони број свиње додељен у држави 
порекла уноси се у Регистар на газдинству.

Увезене свиње намењене клању не подлежу обележавању 
прописаном овим правилником под условом да се клање обави у 
року од три дана од дана уласка на територију Републике Србије. 

Замена ушне маркице 

Члан 12.
Замена ушне маркице мора да се врши у случају губитка 

ушне маркице или ако оне нису више читљиве, и то на основу 
обавештења власника, односно држаоца свиња датог овлашћеном 
обележивачу у року од седам дана од дана губитка ушне маркице. 

Овлашћени обележивач поново обележава свињу ушном 
маркицом у складу са чланом 10. овог правилника, а веза старог 
(оригиналног) и новог идентификационог броја евидентира се и 
чува у Регистру на газдинству и уноси се у Централну базу.

Изузетно од става 1. овог члана, код приплодних свиња није 
обавезна замена ушне маркице апликоване приликом групног обе-
лежавања свиња. 

Ушне маркице са свиње не могу бити уклоњене или замење-
не без одобрења Министарства. 

Уништавање ушних маркица 

Члан 13.
После угинућа или клања свиња ушне маркице се физички 

уништавају, односно рециклирају од стране овлашћеног обележива-
ча под надзором ветеринарског инспектора, а извештај о уништава-
њу, односно рециклажи ушних маркица се доставља Министарству. 

б) Издавање потврде о обележавању свиња

Члан 14.
По извршеном обележавању свиња власнику, односно држа-

оцу свиња овлашћени обележивач издаје потврду о обележавању 
свиња, у коју се уносе следећи подаци: 

1) идентификациони број и тип газдинства; 

2) групни или појединачни бројеви ушних маркица обележе-
них свиња; 

3) датум обележавања, месец и година рођења свиња. 
Потврда о обележавању свиња издаје се у два истоветна при-

мерка од којих је први за власника, односно држаоца свиња, а дру-
ги за овлашћеног обележивача. 

Изузетно од става 2. овог члана, у случају да је овлашћени 
обележивач одгајивач, други примерак потврде о обележавању до-
ставља се надлежном ветеринару.

Тачност података унетих у потврду о обележавању свиња по-
тврђује се потписом власника, односно држаоца свиња и потпи-
сом овлашћеног обележивача. 

Потврда о обележавању свиња служи као основ за регистра-
цију обележених свиња у Централној бази.

в) Достављање података Централној бази о обележеним 
свињама

Члан 15 .
На основу потврде о обележавању свиња попуњене у складу 

са чланом 14. овог правилника врши се регистрација обележених 
свиња у Централној бази. 

Податке о обележеним свињама Централној бази доставља 
овлашћени обележивач, у року од седам дана од дана обележавања. 

г) Регистровани подаци о свињама 

Члан 16. 
Идентификационе бројеве обележених свиња овлашћени 

обележивач доставља Централној бази.
Поред идентификационог броја из става 1. овог члана, Цен-

трална база садржи и друге податке о свињи, и то: 
1) државу рођења и државу порекла; 
2) датум обележавања;
3) датум одјаве;
4) разлог одјаве (угинуће, клање на газдинству за сопствене 

потребе, продаја, губитак, извоз); 
5) серијски број потврде о извршеном обележавању свиња. 
Подаци о регистрованој свињи чувају се у Централној бази 

најмање три године од дана угинућа или клања свиња.

3. Праћење кретања свиња

Члан 17. 
Свако кретање свиња, као и клање у домаћинству за сопстве-

не потребе, принудно клање, губитак или угинуће свиња, прија-
вљује се овлашћеном обележивачу. 

Праћење кретања из става 1. овог члана обухвата следеће ак-
тивности: 

1) пријем потврде о пријави догађаја од власника, односно 
држаоца свиња;

2) попуњавање потврде о праћењу кретања животиња; 
3) достављање података Централној бази о кретању, клању у 

домаћинству за сопствене потребе, принудном клању, губитку или 
угинућу свиња.

а) Пријем потврде о пријави догађаја и попуњавање потврде о 
праћењу кретања животиња

Одлазак свиња са газдинства

Члан 18.
Одлазак свиња са газдинства пријављује се овлашћеном обе-

леживачу попуњавањем и достављањем потврде о пријави догађа-
ја, најкасније један дан пре одласка свиња. 

Потврда о пријави догађаја попуњава се у два истоветна при-
мерка. 

Први примерак се, као потврда пријема, оверава потписом и 
печатом надлежног ветеринара и враћа власнику, односно држао-
цу свиња, а други се чува у архиви овлашћеног обележивача нај-
мање три године. 

У случају да не дође до одласка свиња, власник, односно др-
жалац свиња о томе без одлагања обавештава овлашћеног обеле-
живача. 
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На основу потврде о пријави догађаја из става 1. овог члана 
власник, односно држалац свиња, попуњава потврду о праћењу 
кретања животиња у делу који се односи на претходног власника, 
односно држаоца свиња. 

Потврда о праћењу кретања животиња

Члан 19.
У случају одласка свиња са газдинства претходног власника, 

односно држаоца свиња и доласка тих свиња на газдинство новог 
власника, односно држаоца свиња, у циљу праћења кретања сви-
ња, попуњава се потврда о праћењу кретања животиња. 

Потврда о праћењу кретања животиња из става 1. овог члана 
попуњава се у четири истоветна примерка, од којих први и други 
за новог власника односно држаоца свиња, а трећи и четврти за 
претходног власника односно држаоца свиња, с тим да: 

1) први примерак (оригинал потврде) прати свиње у промету 
и задржава се ради чувања у Регистру на газдинству новог власни-
ка, односно држаоца свиња, најмање три године; 

2) други примерак (црвена копија) доставља се надлежном 
ветеринару у месту доласка свиња, ради достављања података 
Централној бази о доласку свиња на газдинство новог власника; 

3) трећи примерак (плава копија) остаје за претходног вла-
сника односно држаоца свиња, ради чувања у Регистру на газдин-
ству најмање три године; 

4) четврти примерак (жута копија) је за надлежног ветерина-
ра у месту одласка свиња, ради достављања података Централној 
бази о одласку свиња са газдинства претходног власника. 

Долазак свиња на газдинство

Члан 20. 
Долазак свиња на газдинство пријављује се надлежном вете-

ринару попуњавањем и достављањем потврде о пријави догађаја, 
уз коју се прилаже и други примерак потврде из члана 19. став 
2. тачка 2) овог правилника, најкасније седам дана после доласка 
свиња на газдинство. 

Потврда о пријави догађаја из става 1. овог члана попуњава 
се, односно оверава и чува у складу са чланом 18. ст. 2. и 3. овог 
правилника. 

Губитак, угинуће, клање на газдинству за сопствене потребе и 
принудно клање свиња 

Члан 21. 
Губитак, угинуће, клање на газдинству за сопствене потребе 

односно принудно клање свиња пријављује се овлашћеном обеле-
живачу попуњавањем и достављањем потврде о пријави догађаја, 
најкасније седам дана од дана настанка догађаја. 

Потврда о пријави догађаја из става 1. овог члана попуњава 
се, односно оверава и чува у складу са чланом 18. ст. 2. и 3. овог 
правилника. 

На основу примљене потврде из става 2. овог члана, овла-
шћени обележивач доставља Централној бази податке о губитку, 
угинућу, клању на газдинству за сопствене потребе или принуд-
ном клању свиња. 

Упис података у потврду о праћењу кретања животиња 

Члан 22. 
У потврду о праћењу кретања животиња из члана 19. овог 

правилника уписују се следећи подаци: 
1) име и презиме, односно назив, адреса, односно седиште 

претходног власника, а у случају да власник није и држалац свиња 
 – име и презиме, односно назив, адреса, односно седиште држао-
ца свиња;

2) идентификациони број газдинства са ког свиња одлази;
3) појединачни или групни идентификациони бројеви свиња; 
4) име и презиме, односно назив, адреса, односно седиште 

новог власника, а у случају да власник није и држалац свиња  – 
име и презиме, односно назив, адреса, односно седиште држаоца 
свиња;

5) идентификациони број газдинства на које свиња долази; 
6) датум одласка свиња са газдинства, односно доласка сви-

ња на газдинство; 
7) датум попуњавања потврде о праћењу кретања животиња.

б) Достављање података Централној бази о праћењу кретања 
свиња

Члан 23. 
У Централну базу се уписују подаци о праћењу кретања сви-

ња, и то: 
1) идентификациони број свих газдинстава на којима се сви-

ња налазила, као и датуми свих кретања те животиње; 
2) датум продаје, угинућа, извоза, принудног клања или кла-

ња свиња на газдинству за сопствене потребе; 
3) датум губитка свиња, на основу изјаве власника односно 

држаоца свиња;
4) у случају увоза свиња  – оригинални идентификациони 

број свиње из државе порекла; 
5) у случају извоза свиња  – назив државе у коју се извози. 

в) Регистар на газдинству

Члан 24. 
Власник, односно држалац свиња, изузев превозника, наба-

вља Регистар на газдинству у којем води све податке о продаји, 
угинућу, губитку, принудном клању и клању на газдинству за соп-
ствене потребе. 

Регистар на газдинству омогућава да се у сваком тренутку 
утврди: 

1) укупан број свиња присутних на газдинству;
2) у случају одласка свиња са газдинства  – име, презиме и 

адреса новог власника, односно држаоца, идентификациони број 
газдинства на које се свиња отпрема, датум одласка и укупан број 
свиња које су се кретале; 

3) у случају доласка свиња на газдинство  – име презиме и 
адреса претходног власника, односно држаоца, идентификациони 
број газдинства са ког је свиња допремљена, датум доласка и уку-
пан број свиња које су се кретале; 

4) датум продаје, угинућа, клања на газдинству за сопствене 
потребе, принудног клања или губитка свиње;

5) информације које се односе на замену средстава за иден-
тификацију свиње; 

6) у случају увоза  – оригинални идентификациони број сви-
ње из државе порекла.

У Регистар на газдинству уписује се и име, датум и потпис 
ветеринарског инспектора који је извршио контролу Регистра на 
газдинству. 

Регистар на газдинству може да се води и у електронској 
форми. 

III. СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЕЛЕЖАВАЊА И 
РЕГИСТРАЦИЈЕ СВИЊА 

Број службених контрола 

Члан 25. 
Контролу спровођења обележавања и евиденције свиња 

врши ветеринарска инспекција на основу годишњег плана одобре-
ног од стране Министарства, на узорку од 3% од укупног броја 
газдинстава. 

Критеријуми за анализу ризика обележавања и регистрације 
свиња

Члан 26. 
Министарство врши избор газдинстава на којима ће се извр-

шити контрола из члана 25. овог правилника уз примену анализе 
ризика за обележавање и регистрацију свиња, а према следећим 
критеријумима: 

1) број свиња на газдинству, укључујући и детаље о свим жи-
вотињама, као и обележеним животињама на том газдинству; 

2) постојање претходних жаришта заразних болести на том 
газдинству или у истој епизоотиолошкој јединици;  

3) исплаћени подстицаји и премије за то газдинство, као и 
подстицаји исплаћени претходних година; 

4) значајније промене у броју свиња на газдинству у поређе-
њу са претходном годином; 

5) резултати претходних контрола на газдинству, које се пре 
свега односе на контролу вођења Регистра на газдинству; 
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6) благовремено обавештавање овлашћеног обележивача и надлежних служби о насталим променама на газдинству; 
7) други критеријуми. 
Контрола на газдинству треба да обухвати све свиње присутне на газдинству. 

Извештај о спроведеној службеној контроли обележавања и регистрације свиња 

Члан 27.
Извештај о спроведеној службеној контроли обележавања и регистрације свиња сачињава се до 31. марта текуће године за претход-

ну годину. 
Извештај треба да садржи број и врсту утврђених неусаглашености у спровођењу идентификације и регистрације свиња са пропи-

саним начином обележавања и регистрације, у току спроведених службених контрола. 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину обележавања и регистрације свиња, као и о службе-

ној контроли идентификације, обележавања и регистрације свиња („Службени гласник РС”, брoj 94/10).

Члан 29. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00094/2020-09
У Београду, 26. августа 2020. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

Прилог 1.

КРИТЕРИЈУМИ,  СТАНДАРДИ И ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНО СЕ НА УШНЕ МАРКИЦЕ

1. Ушна маркица мора да је: 
1) израђена од савитљивог пластичног и отпорног материјала који мора да одговара условима JUS-ISO 2814-2 односно ISO 2812-2, 

као и стандардима ISO 37, ISO 527-1, ISO 6427, ISO 7111 i ISO 9352 и другим стандардима које прописује ICAR комитет (International 
Committee for Animal Recording); 

2) лака за читање током целог животног века свиња са записом који се не може уклонити; 
3) израђена тако да се не може поново искористити; 
4) дизајнирана да остане трајно причвршћена, а нешкодљива за свиње; 
5) са заштићеним и неизбрисивим натписом који је ласерски одштампан. 
2. Ушна маркица је жуте или беле боје, састављена је из два дела, мушког и женског, дужине најмање 34 mm и ширине најмање 27 

mm. 
3. На врху ушне маркице налази се ознака Министарства (МПШВ) 
4. Ушна маркица садржи следеће ознаке: 
1) ознаку Републике Србије  (РС) у складу са ISO 3166 стандардом;
2) словну ознаку  која представља ознаку произвођача, односно, дистрибутера ушне маркице;
3) идентификациони дванаестоцифрени број код групног обележавања свиња, који је идентичан идентификационом броју газдин-

ства, тако да су првих шест цифара исписане ознакама црне боје висине најмање 6 mm а последњих шест цифара ознакама висине нај-
мање 8 mm;

4) идентификациони деветоцифрени број који је јединствени број животиње (у даљем тексту: појединачно обележавање), тако да су 
првих пет цифара исписане ознакама црне боје висине најмање 6 mm а последње четири  цифре ознакама висине најмање 8 mm.

5. Бар код штампан ознакама  висине 8 mm налази се на полеђини ушне маркице, носи сет података о држави порекла и оригиналу 
или дупликату и означава  идентификациони број свиње. 

6. Ушна маркица може да има и електронски транспондер (електронска идентификација) који садржи идентичне податке као ушна 
маркица.
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2998

На основу члана 69. стaв 2. Закона о безбедности хране 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19) и члана 17. став 4. 
и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К

о утврђивању Програма мониторинга безбедности 
хране биљног и мешовитог порекла за 2020. годину

Члан 1.
Овим правилником утврђује се Програм мониторинга бе-

збедности хране биљног и мешовитог порекла за 2020. годину (у 
даљем тексту: Програм мониторинга), који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају сле-

деће значење:
1) контаминенти су хемијске супстанце које нису намерно 

додате храни, али могу бити присутне као резултат различитих 
фаза њене производње, паковања, транспорта или држања, као и 
пореклом из животне средине;

2) микробиолошки критеријум је критеријум на основу кога 
се дефинише прихватљивост производа, производне партије (шар-
же, серије или лота производа) или производног процеса, засно-
ван на одсуству, присуству или броју микроорганизама, односно 
на количини њихових токсина или метаболита, по јединици масе, 
запремине, површине или производне партије;

3) мониторинг хране биљног и мешовитог порекла је систем-
ско спровођење узорковања и испитивања хране биљног и мешо-
витог порекла, сакупљање, обрада и оценa података о резултатима 
испитивања ради праћења степена усаглашености са прописима 
којима се уређује безбедност хране;

4) надлежни орган je министарство надлежно за послове по-
љопривреде;

5) овлашћена, односно службена лабораторија је лаборато-
рија овлашћена од стране министарства надлежног за послове по-
љопривреде за обављање испитивања службених узорака, односно 
лабораторија изабрана путем конкурса у складу са законом којим 
се уређује безбедност хране;

6) паковање је упакована храна биљног и мешовитог порекла 
означена тако да се састав и количина не могу променити без отва-
рања тј. код које се приликом отварања, видно и трајно оштећује 
амбалажа;

7) производна партија (шаржа, серија или лот) је група или 
низ препознатљивих производа који су произведени током одре-
ђеног процеса под идентичним условима и на одређеном месту у 
току једног производног периода;

8) узорак хране биљног и мешовитог порекла је једна или 
више јединица производа или део предмета испитивања, изабран 
на различите начине из скупа или већег дела скупа, који је наме-
њен да обезбеди информацију о одређеној особини тог производа 
или предмета испитивања, а на основу које ће се донети одлука о 
том производу или предмету испитивања или о његовом производ-
ном процесу;

9) узорковање је узимање хране биљног и мешовитог поре-
кла, како би се путем испитивања утврдила усаглашеност са про-
писима којим се уређује безбедност хране биљног и мешовитог 
порекла;

10) храна биљног порекла је храна која је намењена за исхра-
ну људи у непрерађеном, делимично прерађеном или прерађеном 
облику, а потиче од биљака;

11) храна мешовитог порекла је храна која је намењена за 
исхрану људи у делимично прерађеном или прерађеном облику, 
утврђена прописом којим се утврђује листа мешовите хране и на-
чин вршења контроле мешовите хране.

Члан 3.
Мониторинг из члана 1. овог правилника обухвата храну 

биљног и мешовитог порекла која је произведена на територији 
Републике Србије и спроводи се у објектима за:

1) производњу хране биљног и мешовитог порекла;
2) складиштење и дистрибуцију;
3) продају на велико хране биљног и мешовитог порекла.
Изузетно од става 1. овог члана, мониторинг обухвата и храну 

биљног и мешовитог порекла која је увезена на територију Репу-
блике Србије, и то: корн флекс, кукуруз кокичар, кекс и крекере са 
сојиним и кукурузним брашном, кукуруз шећерац у лименој и ста-
кленој амбалажи, тофу сир, кобасице oд соје и хамбургере од соје.

Члан 4.
Програм мониторинга припрема се на основу анализе ризика 

узимајући у обзир следеће елементе:
1) постојеће стање у систему безбедности хране биљног и 

мешовитог порекла, укључујући и податке о небезбедној храни на 
локалном тржишту, у региону и из увоза;

2) податаке о производњи и потрошњи хране биљног и ме-
шовитог порекла;

3) податаке о раније утврђеним неусаглашеностима током 
службених контрола хране биљног и мешовитог порекла;

4) информације из Система брзог узбуњивања и обавештава-
ња за храну и храну за животиње (Rapid alert system for food and 
feed/RASFF) и Међународне мреже органа надлежних за храну 
(International Food Safety Authorities Network/INFOSAN).

Члан 5.
Програм мониторинга садржи:
1) потребна средства за финансирање Програма мониторинга;
2) мере које ће се предузети у случају присуства микробиоло-

шких и хемијских опасности;
3) структуру органа и организација за спровођење Програма 

мониторинга;
4) друге параметре од значаја за спровођење Програма мони-

торинга, и то:
(1) циљеве спровођења Програма мониторинга;
(2) План мониторинга хране биљног и мешовитог порекла, 

којим се одређује узимање узорака за микробилошка и хемијска 
испитивања;

(3) узимање, обележавање, паковање, чување и транспорт 
узорака;

(4) испитивање узорака у лабораторији;
(5) извештавање.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-105/2020-09
У Београду, 2. септембра 2020. године 

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

ПРОГРАМ 
МОНИТОРИНГА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ БИЉНОГ И 

МЕШОВИТОГ ПОРЕКЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. Потребна средства за финансирање Програма мониторинга

Потребна средства за финансирање Програма мониторинга 
обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину 
(„Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20  – др. пропис, 62/20  – др. 
закон и 65/20  – др. закон), у оквиру Раздела 24  – Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, и то:

1) за храну биљног и мешовитог порекла коју узоркује по-
љопривредна инспекција средства су обезбеђена у оквиру Главе 
24.0  – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, Програм 0101  – Уређење и надзор у области пољопривреде, 
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