KADA POSJEDNIK TREBA ISHODITI
SVJEDODŽBU?
U unutarnjem prometu posjednik životinje je dužan za
kopitare, papkare, perad, kuniće, ribe/riblju mlađ iz
ribnjaka i uzgajališta,, žive školjkaše, puževe, pčele,
divljač, ishoditi i na zahtjev ovlaštene osobe predočiti
svjedodžbu.
Svjedodžba se izdaje na zahtjev posjednika životinje.

Pravilnicima
koji
reguliraju
označavanje
životinja
(„Narodne novine“ broj 51/07, 99/07 i 111/07) propisani su
načini označavanja, registracije i prometa životinja vrsta
govedo, svinja, ovca i koza.
Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i
nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2009. godini
(„Narodne novine“ broj 151/08) određene su zarazne i
nametničke bolesti životinja za koje su propisane mjere
sprječavanja, otkrivanja i suzbijanja.

TKO SNOSI TROŠKOVE IZDAVANJA
SVJEDODŽBE?

VAŽNE ČINJENICE

Troškovi izdavanja svjedodžbe podmiruju se iz Državnog
proračuna Republike Hrvatske.
U slučajevima kada se svjedodžba izdaje nakon pregleda
obavljenog u sabirnom centru troškove snosi posjednik
životinje.

HRVATSKI PROPISI VEZANI UZ VETERINARSKI
PREGLED GOSPODARSTVA
Zakonom o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 41/07,
155/08) uređuje se zaštita zdravlja životinja, provedba
mjera veterinarskog javnog zdravstva, unapređivanje
reprodukcije životinja, veterinarska zaštita okoliša,
službene kontrole i inspekcijski nadzor u području
veterinarstva.
Zakonom o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 135/06)
uređuju se odgovornosti, obveze i dužnosti posjednika
životinja, a radi zaštite životinja.
Pravilnikom o veterinarskim pregledima živih životinja u
unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i
mjestu podrijetla životinje („Narodne novine“ broj 87/08)
propisuje se:
- način i sadržaj veterinarskog pregleda za stavljanje
životinja u promet u Republici Hrvatskoj te slučajevi u
kojima veterinarski pregled nije obvezan;
- oblik i sadržaj obrasca svjedodžbe o zdravstvenom
stanju i mjestu podrijetla životinje, način i uvjete
izdavanja svjedodžbe te rokove čuvanja svjedodžbe;
- oblik i sadržaj propisanih obrazaca.

U promet se mogu stavljati samo one životinje koje potječu s
gospodarstva na kojem su obavljeni svi veterinarski pregledi.

ŠTO ZNAČI VETERINARSKI PREGLED
GOSPODARSTVA ZA STOČARE?

UPRAVA ZA VETERINARSTVO

VETERINARSKI
PREGLED
GOSPODARSTVA
2009.

To znači:
- ukidanje izdataka za posjednike za veterinarske kontrole
prometa živih životinja;
-rano otkrivanje bolesti životinja;
-upoznavanje sa propisima iz područja označavanja
životinja, zaštite zdravlja životinja i zaštite - dobrobiti
životinja.

Za daljnje informacije molimo kontaktirajte svoga ovlaštenog
veterinara ili Upravu za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja (tel. 01 / 610 6207)
slike: www.vsr.hr, www.vet.hr

srpanj, 2009.

VETERINARSKI PREGLED GOSPODARSTVA –
ŠTO JE TO?
Veterinarski pregled gospodarstva obuhvaća svako
domaćinstvo, farmu, objekt ili u slučaju držanja životinja
na otvorenom svako mjesto smješteno unutar područja
Republike Hrvatske na kojem životinje povremeno ili trajno
borave i/ili se uzgajaju i drže.
Veterinarski pregled gospodarstva uključuje provjeru:
- brojnog stanja životinja na gospodarstvu;
- označavanja i registracije životinja;
- zaštite zdravlja životinja;
- zaštite - dobrobiti životinja.

TKO OBAVLJA VETERINARSKI PREGLED
GOSPODARSTVA?

Veterinarski pregled gospodarstva obavlja se najmanje
jedanput godišnje.

KAKO SE KONTROLIRA OZNAČAVANJE
ŽIVOTINJA?
To su kontrole kojima se utvrđuje:
- brojno stanje životinja na gospodarstvu vrste: govedo,
svinja, ovca i koza;
- jesu li životinje propisno označene;
- jesu li su upisane u odgovarajuće registre;
- vode li se propisane evidencije;
- ima li posjednik za njih svu propisanu dokumentaciju;
- prijavljuje li posjednik svako premještanje/uginuće
životinja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji
u
propisanom roku.

Veterinarski pregled gospodarstava obavlja ovlašteni
veterinar
veterinarske
organizacije
nadležne
za
epizootiološku jedinicu (općinu ili grad) na kojoj se
gospodarstvo nalazi.

TKO SNOSI TROŠKOVE VETERINARSKOG
PREGLEDA GOSPODARSTVA?
Troškovi veterinarskih pregleda gospodarstava podmiruju
se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

DA LI SVA GOSPODARSTVA NA KOJIMA SE
DRŽE ŽIVOTINJE PODLIJEŽU PREGLEDU?
Pregledu gospodarstva ne podliježu gospodarstva na kojima
se:
– drži samo jedna svinja,
– drži manje od 50 komada peradi i sa kojih se ni perad ni
jaja ne stavljaju u promet,
– drži manje od 20 kunića i s kojih se životinje ne stavljaju
u promet,
– drže kopitari u sportske ili rekreacijske svrhe.

KOLIKO ČESTO SE OBAVLJA PREGLED
GOSPODARSTVA?

ŠTO JE PROVJERA ZDRAVSTVENOG STANJA I
ZDRAVSTVENOG STATUSA ŽIVOTINJA ?
To je pregled kojem je cilj otkrivanje, nadziranje, zaštita
od pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih ili
nametničkih bolesti životinja te suzbijanje bolesti
zajedničkih ljudima i životinjama (zoonoza).

ŠTO JE KONTROLA ZAŠTITE – DOBROBITI
ŽIVOTINJA?
To su kontrole kojima se utvrđuje da li vlasnik životinja,
drži životinje i postupa s njima na odgovarajući način.
Zaštita životinja uključuje:
- zaštitu njihovog života, zdravlja i dobrobiti;
- način postupanja sa životinjama;
- uvjete koji su potrebni pri držanju, uzgoju,
prijevozu, klanju i usmrćivanju životinja.

ŠTO JE SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOM
STANJU I MJESTU PODRIJETLA ŽIVOTINJE
(SVJEDODŽBA)?
Svjedodžba je javna isprava koja sadrži podatke o
posjedniku životinja, identitetu (obveznoj identifikacijskoj
oznaci), podrijetlu i zdravstvenom stanju te dobrobiti
životinja.

ŠTO SE SVJEDODŽBOM JAMČI?
Svjedodžbom se jamči da:
– su na životinjama provedene naređene mjere propisane
Zakonom o veterinarstvu,
– životinje za klanje nisu liječene ili ako su liječene da je
istekla propisana karencija (minimalno vrijeme koje mora
proteći nakon zadnje primjene lijeka),
– nisu liječene zabranjenim veterinarsko-medicinskim
proizvodima uključujući zabranjene hormonske preparate,
– se sa životinjama postupa i da ih se prevozi u skladu s
posebnim propisima o zaštiti životinja.
Svjedodžbom se potvrđuje da u mjestu podrijetla ili
boravka životinja nije utvrđeno postojanje zaraznih bolesti
koje
se
mogu
prenijeti
tim
životinjama.
Važno! Svjedodžbom se ne potvrđuje i ne dokazuje
vlasništvo nad životinjom.

TKO, GDJE, KADA I ZAŠTO IZDAJE
SVJEDODŽBU?
Svjedodžbu izdaje i potpisuje ovlašteni veterinar na
temelju veterinarskog pregleda, dokaza o provedenim
naređenim mjerama, dijagnostičkim i drugim pretragama
te evidencijama koje vode posjednici u skladu s posebnim
propisima.
Kada se svjedodžba izdaje nakon obavljenog veterinarskog
pregleda, izdaje se na mjestu otpreme, a u slučaju kada se
izdaje bez prethodno obavljenog veterinarskog pregleda
može se izdati u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

