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5) власник односно држалац животиње јесте правно или физичко лице у
чијем је власништву животиња односно лице које има право чувања, узгоја, транспорта и
коришћења животиње, а на основу писменог одобрења власника и право продаје
животиње;
6) ветеринарско-санитарна контрола обухвата мере, радње и активности
које се предузимају ради директне или индиректне заштите здравља животиња или људи;
24) здравствено стање животиња јесте стање животиња у погледу заразних
болести животиња утврђено према критеријумима које су дефинисале одговарајуће
међународне организације;
33) обележавање животиња јесте поступак означавања животиња на трајан
начин ради идентификације, регистрације и прикупљањa свих података у јединствен
информациони систем;
38) потребе домаћинства јесу производња и коришћење хране животињског
порекла само за сопствене потребе;
6) контролу безбедности хране животињског порекла и производа
животињског порекла на месту узгоја животиња, производње и промета производа
животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње;
7) обележавање животиња ради контроле кретања и обезбеђивања
праћења у производњи и промету животиња, производа животињског порекла и хране
животињског порекла;
Власници и држаоци животиња имају право на:
1) здравствену заштиту животиња;
2) слободан избор ветеринара ради пружања услуга, осим за услуге
утврђене Програмом мера здравствене заштите животиња;
3) информације о здравственом стању животиња на одређеној
територији;
4) неометан приступ услугама у оквиру ветеринарске амбуланте,
ветеринарске станице, ветеринарске клинике, јавне ветеринарске амбуланте и јавне
ветеринарске станице у току 24 сата;
5) информације о свим мерама у вези са одабраним начином и
трошковима лечења њихових животиња, као и о могућим последицама.
Власници и држаоци животиња дужни су да:
1) се старају о здрављу и добробити животиња;
2) предузимају мере заштите здравља животиња ради спречавања појаве
и ширења заразних болести животиња и зооноза;
3) обавесте ветеринара или ветеринарског инспектора у случају сумње да
постоји опасност по здравље животиња;
4) омогуће спровођење програма мера здравствене заштите животиња;
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6) изврше регистрацију газдинства и животиња, осим кућних љубимаца, у
складу са овим законом;
7) омогуће обележавање животиња,
идентификације животиња, у складу са овим законом;
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8) воде евиденцију о куповини и продаји животиња ради праћења њиховог
кретања;
9) пријаве промену локације, као и промену бројног стања животиња
ветеринарској амбуланти или ветеринарској станици ради пријаве односно одјаве
животиња;
10) чувају прописану документацију, у складу са овим законом;
11) чувају копије рецепата ветеринарских лекова годину дана, а потврде о
вакцинацији животиња две године;
12) трајно обележе псе, у складу са овим законом.
Ветеринарска амбуланта:
8) организује, спроводи и контролише обележавање животиња и води
регистар обележених животиња;
Поступак у случају сумње на заразну болест

Члан 61.
Сматра се да постоји сумња на заразну болест у случају појаве клиничких
симптома који указују на њу, када наступи нагло угинуће животиња без видљивог узрока
или ако се међу животињама из истог објекта појаве узастопно два или више случајева
обољења са истим или сличним знацима или угинућа.
У случају сумње на заразну болест, власник или држалац животиње дужан
је да:
1) одмах то пријави ветеринару или ветеринарском инспектору;
2) онемогући другим лицима приступ животињи, крду, стаду или лешу
угинуле животиње до доласка ветеринара или ветеринарског инспектора;
3) изолује животињу или леш животиње за коју се сумња да је оболела;
4) чува леш животиње за коју се сумња да је угинула од заразне болести
док не добије упутство од ветеринара или ветеринарског инспектора;
5) пружа

информације

које

затражи

ветеринар

или

ветеринарски

инспектор;
6) омогући узимање потребног материјала ради испитивања.
Ветеринар је дужан да пријави ветеринарском инспектору сумњу на појаву
заразне болести.
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По пријави на сумњу о појави заразне болести ветеринарски инспектор
врши епизоотиолошки увиђај и о томе обавештава Министарство.
Накнада штете

Члан 69.
Власници животиња, производа животињског порекла, хране животињског
порекла, хране за животиње и пратећих предмета имају право на накнаду штете за:
1) животиње које су убијене у дијагностичке сврхе;
2) животиње које су угинуле непосредно пре пријаве и током трајања
болести, ако је власник или држалац животиње испунио обавезе из члана 61. став 2. овог
закона;
3) животиње које су убијене у циљу сузбијања заразне болести;
4) производе животињског порекла и храну животињског порекла одузете и
уништене у циљу сузбијања заразне болести;
5) храну за животиње одузету и уништену у циљу сузбијања заразне
болести;
6) пратеће предмете који не могу да се деконтаминирају;
7) објекте, опрему и пратеће предмете оштећене или уништене због
примене наложених ветеринарско-санитарних мера за сузбијање и искорењивање
заразне болести.
Члан 70.
Власник животиња, производа животињског порекла, хране животињског
порекла, хране за животиње и пратећих предмета нема право на накнаду штете из члана
69. овог закона ако:
1) нема уверење о здравственом стању животиње издато у складу са овим
законом;
2) уводи животиње у запат без уверења о здравственом стању животиње;
3) намерно или због грубе непажње, није одмах пријавио постојање
заразне болести или постојање сумње на заразну болест у складу са одредбом члана 61.
став 2. овог закона;
4) није извршио обавезну превентивну вакцинацију и дијагностичка и друга
испитивања по Програму мера и у утврђеном року;
5) није спровео друге прописане мере, укључујући и забрану кретања ради
спречавања појаве и ширења заразне болести;
6) угинуће није наступило као последица заразне болести;
7) угинуће или клање животиње није последица мера које је одредио
ветеринарски инспектор;
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8) је до појаве болести дошло за време увоза животиња, производа
животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње и пратећих
предмета или за време спровођења процедура прописаних у вези са царињењем
животиња у међународном промету (током трајања карантина након уласка у земљу).
Власник животиње односно производа животињског порекла, хране
животињског порекла, хране за животиње, пратећих предмета, објеката и опреме за које
се надокнађује штета, подноси захтев за накнаду штете Министарству.
Захтев се подноси у року од 30 дана од дана уручења записника о
утврђивању висине штете.
1) накнаде за издавање уверења о здравственом стању животиња;
visinu naknade odrešuje vlada

XVI. НАДЗОР
Министарство врши инспекцијски надзор преко ветеринарских инспектора и
граничних ветеринарских инспектора.
У вршењу послова инспекцијског надзора ветеринарски инспектор има право
и дужност13)
регистрацију газдинстава и обележавање и евиденцију животиња у
складу са одредбама овог закона, као и вођење евиденције о куповини и продаји
животиња, пријављивање промене локације ради пријаве и одјаве из Централне базе;
16) издавање уверења о здравственом стању животиња, као и вођење
евиденције о издатим уверењима;
Заразне болести пчела
(Bee diseases)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Акароза пчела - Acariosis of bees
Америчка Куга пчелињег легла - American faulbrood
Европска трулеж пчелињег легла - European foulbrood
Ноземоза -Nosemosis of bees
Варооза - Varroosis
Тропилелоза - Гриња - Tropilaelaps clareae

