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Предмет : Тумечење у вези преноса власништва на уверењима
о здравственом стању животиња
У контакту са колегама из Регионалних одбора често се
поставља питање у вези преноса власништва на уверењу о
здравственом стању животиња којим се омогућује од стране
ветеринарске организације нелегалан промет, а тиче се следеће
ситуације :
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Чланом 93. став 3 Закона о ветеринарству прописано је да
животиње
у
промету
мора
да
прати
одговарајући
идентификациони документ, а животиње које напуштају
епизотиолошку јединицу мора да прати потврда о здравственом
стању пошиљке у промету, а чланом 97. став 1. регулисано је да се
продаја животиња врши на сабирним центрима, сточним пијацама
и откупним местима, који су регистровани, односно одобрени.
У пракси се дешава да власници животиња, животиње
продају купцима и траже издавање уверења о здравственом стању
на име власника животиње, а пренос на полеђини на одредиште
изван епизотиолошке јединице, без да се издаје потврда о
здравственом стању пошиљке у промету (ВС образац) из члана 93.
ства 3 Закона.
Сматрамо да таквим издавањем уверења о здравственом
стању којим се животиње упућују изван епизотиолошке јединице
без издавања ВС обрасца ветеринарске организације омогућују
нелегалан промет животиња, а у овакву ситуацију су стављене
због недовољно прецизираних одредби закона које се тичу
издавања уверења о здравственом стању .
Проценат издавања оваквих уверења је веома велик и
ветеринарске организације изражавају забринутост због
недовољно јасних одредби закона, које им намећу учешће у
нелегалном промету.

Молим Вас да појасните одредбе Закона по следећим питањима :
-

Како да се поставе ветеринарске организације у ситуацији када власници траже издавање
уверења о здравственом стању за животињу, која у потпуности испуњава услове за добијање
здравственог уверења, а одлазак животиње се тражи за одредиште изван епизотиолошке
јединице, а да купца ветеринарска организација не види уопште, нити он тражи ВС образац;

-

да ли се у таквој ситуацији може одбити издавање уверења о здравственом стању;

-

да ли у таквој ситуацији пренос може бити само на сточни догон или пијацу у
епизотиолошкој јединици, са које се даље ВС обрасцем упућује на одредиште изван
епизотиолошке јединице.

Сматрамо да је тумачење ветеринарске инспекције по овим питањима различито од
региона до региона и молимо да се изда јединствено тумачење за ветеринарску инспекцију и
ветеринарске организације, како би се избегло да ветеринарске организације услед недостатка
јединственог тумачења буду нехатно учесници нелегалног промета.
С поштовањем !
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