На основу члана 84. ст. 3 и 4. Закона о ветеринарству („Службени
гласник РС”, број 91/05),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
О ОБЕЛЕЖАВАЊУ КОПИТАРА И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ
О ОБЕЛЕЖЕНИМ КОПИТАРИМА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се обавеза обележавања копитара,
начин обележавања, као и начин вођења евиденције о обележеним копитарима у
Централној бази података (у даљем тексту: Централна база).
Члан 2.
Обележавању подлежу сви копитари који се налазе на територији
Републике Србије.
Члан 3.
Власник, односно држалац пријављује копитаре ради обележавања
најкасније шест месеци по рођењу, односно годину дана по рођењу копитара
намењених за спорт, односно трке.
Члан 4.
Обележавање и евиденција копитара састоји се од следећих
елемената:
1) микрочипова за појединачну идентификацију;
2) потврде о извршеном обележавању копитара;
3) потврде о извршеном евидентирању копитара у Централној бази;
4) Централне базе.
II. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА
Члан 5.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће
значење:
1) копитари јесу коњи, магарци, мазге и муле;
2) обележени копитар је копитар који је обележен на начин
прописан овим правилником,
3) власник је правно или физичко лице у чијем се власништву
налази копитар;
4) држалац је правно или физичко лице које има право чувања и
коришћења копитара;
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5) потврда о извршеном обележавању копитара је исправа коју
власнику, односно држаоцу копитара по обављеном обележавању копитара издаје
овлашћена ветеринарска амбуланта, односно ветеринарска станица, односно
ветеринарска служба;
6) потврда о извршеном евидентирању копитара у Централној бази
је исправа коју власнику, односно држаоцу копитара по обављеном
евидентирању копитара у Централној бази, издаје Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство);
7) трећа земља је држава која није чланица Европске уније;
8) привремени смештај је смештај копитара на одређено време, као
што је боравак на спортским такмичењима, манифестацијама у тренингу, испаши
или ради припуста;
9) идентификациони број копитара је доживотни број копитара који
се додељује из Централне базе и истовремено представља број потврде о
извршеном евидентирању копитара у Централној бази.
III. ЦЕНТРАЛНА БАЗА
Члан 6.
Централну базу води Министарство.
У Централну базу уписују се подаци о:
1) газдинству на коме се држе копитари (идентификациони број,
адреса и намена);
2) власнику и држаоцу копитара (име и презиме, јединствени
матични број грађана, односно матични број правног лица, адреса, односно
седиште, општина и број телефона);
3) микрочиповима за појединачну идентификацију копитара;
4) обележеним копитарима (број копитара по врстама и
категоријама);
5) увезеним копитарима;
6) овлашћеној ветеринарској амбуланти, односно ветеринарској
станици, односно ветеринарској служби која је извршила обележавање копитара
(назив, адреса, телефон);
7) издатим потврдама о извршеном евидентирању копитара у
Централној бази.
Члан 7.
Сваки копитар приликом евидентирања у Централној бази добија
свој јединствени идентификациони број.
Поред идентификационог броја из става 1. овог члана Централна
база садржи и друге податке, и то:
1) земља рођења;
2) земља порекла;
3) датум рођења;
4) раса и боја длаке;
5) пол;
6) идентификацони број микрочипа;
7) датум микрочиповања;
8) датум одјаве;
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9) разлог одјаве (угинуће, клање, губитак, извоз, продаја);
10) серијски број потврде о извршеном обележавању копитара.
Члан 8.
Увид у Централну базу има овлашћена ветеринарска амбуланта,
односно ветеринарска станица, односно ветеринарска служба која је извршила
обележавање копитара и ветеринарски инспектор.
Министарство може одобрити увид у Централну базу и другим
корисницима, на њихов захтев.
IV. НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА
Члан 9.
Обележавање копитара врше овлашћене ветеринарске амбуланте,
ветеринарске станице и ветеринарске службе (у даљем тексту: овлашћени
обележивач).
Овлашћени обележивач:
1) врши техничко обележавање копитара;
2) издаје потврду о извршеном обележавању копитара;
3) доставља податке Централној бази о обележеним копитарима;
4) доставља податке Централној бази о променама власника или
држаоца копитара;
5) доставља податке Централној бази о угинућу или губитку
копитара;
6) одговара за тачност и ажурност података.
Члан 10.
Обележавање копитара врши се микрочиповима који морају бити у
складу са ISO стандардима 11784 и 11785.
Микрочип се апликује са леве стране, под кожу, у пределу средњег
дела врата у регији вратног лигамента (ligamentum nuchae) између темена и
гребена, а ако ветеринарски разлози то захтевају обележавање се врши и
интрамускуларно у истом пределу.
Члан 11.
У случају угинућа или клања копитара микрочип се одстрањује и
уништава од стране овлашћеног обележивача или ветеринарског инспектора.
Подаци о одстрањеним, односно уништеним микрочиповима се
достављају Централној бази.
Члан 12.
Копитари намењени за клање обележавају се и врућим жигом
облика „S” на копиту предње леве ноге.
V. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБЕЛЕЖАВАЊУ КОПИТАРА
Члан 13.
По извршеном обележавању копитара овлашћени обележивач
власнику, односно држаоцу копитара издаје потврду о извршеном обележавању
копитара (у даљем тексту: потврда о обележавању).
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Потврда о обележавању издаје се у три истоветна примерка, од
којих по један примерак задржава власник, односно држалац копитара и
овлашћени обележивач, а један примерак овлашћени обележивач доставља
Централној бази.
Члан 14.
Потврду о обележавању после попуњавања потписују власник,
односно држалац копитара и овлашћени обележивач, чиме потврђују тачност
унетих података.
Члан 15.
Власник, односно држалац копитара је дужан да потврду о
обележавању трајно чува на газдинству.
VI. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ЕВИДЕНТИРАЊУ КОПИТАРА
У ЦЕНТРАЛНОЈ БАЗИ ПОДАТАКА
Члан 16.
За сваког копитара обележеног у складу са овим правилником
Министарство издаје потврду о извршеном евидентирању копитара у Централној
бази (у даљем тексту: потврда о евидентирању).
Члан 17.
Потврда о евидентирању се чува током целог живота копитара и
прати свако кретање копитара.
Члан 18.
У случају промене власника, односно држаоца копитара нови
власник, односно држалац о томе обавештава овлашћеног обележивача који ће на
потврди о евидентирању уписати промену власништва, а Централној бази ће
доставити податке о промени.
Члан 19.
У случају клања копитара ветеринарски инспектор на првој
страници потврде о евидентирању ставља штамбиљ „ПОНИШТЕНО” и враћа је
Централној бази, ради евидентирања клања.
Потврда о евидентирању ће се, након евидентирања клања копитара,
у Централној бази чувати три године.
Члан 20.
У случају угинућа копитара власник, односно држалац у року од
седам дана од дана угинућа пријављује угинуће овлашћеном обележивачу и
доставља му потврду о евидентирању, ради евидентирања угинућа копитара у
Централној бази.
Потврда о евидентирању ће се, након евидентирања угинућа
копитара, у Централној бази чувати три године.
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Члан 21.
Ако је копитар трајно увезен из земаља чланица Европске уније и
ако поседује пасош или други документ који је издат у складу са прописима
Евопске уније, а обележавање и евидентирање је извршено у складу са овим
правилником, не врши се обележавање и не издаје се потврда о евидентирању.
Обележавање се не врши и не издаје се потврда о евидентирању, ни
у случају када је копитар трајно увезен из треће земље, ако је обележавање
извршено у складу са прописима Европске уније и овим правилником.
Члан 22.
У случају извоза, потврда о евидентирању је саставни део
међународне ветеринарске потврде (сертификат) којим се потврђује идентитет
копитара.
Члан 23.
У случају оштећења или нестанка потврде о евидентирању, власник,
односно држалац копитара о томе у року од седам дана обавештава овлашћеног
обележивача.
Захтев за издавање дупликата потврде о евидентирању власник,
односно држалац копитара подноси Министарству.
Нова потврда о евидентирању носи ознаку „ДУПЛИКАТ”, а остали
подаци остају непромењени.
Члан 24.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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