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Београд 

Омладинских бригада бр. 1 

 

 

Предмет: потреба хитног тумачења за поступање 

ветеринарских организација код промета свиња, обзиром на 

недостатак вакцине против класичне куге свиња  

 

Члан 93. став 1. и 2. Закона о ветеринарству регулише да 

животиња може да се стави у промет ако је обележена и регистрована 

и ако потиче из објекта или газдинства регистрованих у Централној 

бази. Животињу у промету мора да прати уверење о здравственом 

стању издато од стране ветеринарске организације која је спровела 

Програм мера, на основу доказа о извршеним превентивним мерама и 

дијагностичким испитивањима. 

Обзиром на недостатак вакцине против класичне куге свиња 

ветеринарске организације нису у могућности спровести Програм 

мера здравствене заштите животиња на свињама, те сходно цитираној 

одредби Закона о ветеринарству нису у могућности издати уверење о 

здравственом стању животиње за свиње, нити потврду о здравственом 

стању пошиљке у промету за животиње које напуштају 

епизотиолошку јединицу, сходно ставу 3. цитираног члана Закона о 

ветеринарству.  

Такође ветеринарске организације нису у могућности 

спровести ни одредбе Правилника о начину обележавања и 

регистрације свиња, као и о службеној контроли идентификације 

обележавања и регистрације свиња (Сл.гл.РС 94/10) из разлога што у 

Ветуп базу података није могуће извршити регистрацију обележених 

свиња без вакцинације, односно регистрација обележених свиња, 

повлачи да је извршена и вакцинација. 

 

 

 



Због немогућности спровођења Закона о ветеринарству, Правилника о 

обележавању свиња и Програма мера здравствене заштите за 2013 годину, услед 

недостатка вакцине против класичне куге свиња, ветеринарске организације нису у 

могућности да власницима животиња издају законом прописану документацију за 

промет животиња, услед чега се онемогућава промет свиња, што изазива велико 

незадовољство власника  животиња и угрожава епизотиолошку ситуацију. 

Молимо Вас да хитно издате тумачење за поступање ветеринарских 

организација у ново насталој ситуацији проузрокованој недостатком вакцине против 

класицне куге свиња. 

 

С поштовањем! 
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