1.2. УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Одељење ветеринарске инспекције обавља послове ветеринарскосанитарне контроле која се спроводи кроз надзор, инспекцију,
мониторинг, узорковање и проверу над применом закона и других
прописа који се односе на здравствену заштиту, добробит и
репродукцију животиња, здравствену исправност и квалитета хране,
производа и отпадака животињског порекла, хране за животиње,
лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини и воде;
ветеринарско санитарну контролу и испуњеност услова у објектима за
узгој и држање животиња, за производњу и промет хране животињског
порекла,хране за животиње, производа и отпадака животињског
порекла, репродуктивног материјала, лекова и медицинских средства
за употребу у ветерину, средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и
дератизацију и других отрова за употребу у ветерини; вршење надзора
и инспекције надживотињама, храном животињског порекла и храном
за животиње, над спровођењем експеримената над животињама, над
спровођењем прописаних и наређених мера за спречавање
појављивања, откривање, спречавање ширења, сузбијање и
искорењивање заразних болести животиња; над средствима за превоз и
условима превоза, над објектима, опремом, условима и начином рада
субјеката који обављају ветеринарску делатност и ветеринарских
организација,над
добијањем,
производњом,
складиштењем
репродуктивног материјала; надприменом лекова и медицинских
средстава за употребу у ветерини, као и над другим објектима,
средствима, предметима и опремом, који могу бити извор или
преносиоц заразних болести животиња или на други начин угрожавати
њихово здравље и здравље људи; обавља и друге послове из ове
области. У Одељењу ветеринарске инспекције, изван седишта
Министарства образована је следећа ужа унутрашња јединица:
Одсек ветеринарске инспекције Зајечар у окружној
подручној јединици у Зајечарском управном округу са
седиштем у Зајечару – десет инспектора.
Одсек обавља ветеринарско-санитарну контролу кроз инспекцијски
надзор и проверу над применом закона и других прописа који се односе
на: здравствену заштиту, добробит животиња и репродукцију;

здравствену исправност и безбедност хране, производа и споредних
производа животињског порекла, хране за животиње и медициниране
хране за животиње, воде; ветеринарско санитарну контролу у објектима
за узгој и држање животиња, објектима за производњу и промет и хране
животињског порекла, производа и споредних производа животињског
порекла, репродуктивног материјала, објектима за производњу и
промет лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини,хране
за животиње и медициниране хране за животиње; субјекате у
ветеринарској делатности и ветеринарских организација; контролу
испуњености услова у објектима из делокруга и проверу вршења
надзора у њима у циљу стандардизовања и спровођења једнаких
процедура и унапређења квалитета рада свих субјекта у производњи и
промету из делокруга; обавља и друге послове из ове области.
Управа за ветерину http://www.vet.minpolj.gov.rs
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