На основу члана 29. став 6. Закона о заштити животиња од заразних болести које
угрожавају целу земљу ("Службени лист СФРЈ", бр. 43/86), Савезни комитет за
пољопривреду прописује

Правилник о условима и трајању карантина за
увезене животиње
Правилник је објављен у "Службеном листу
СФРЈ", бр. 6/88 од 22.1.1988. године.
Члан 1.
Под карантином, у смислу овог правилника, подразумева се просторија или скуп
просторија у којима се држе животиње, семе за вештачко осемењавање, оплођене јајне
ћелије и јаја за приплод из увоза, под условима потпуне изолације, а ради провере и
званичног утврђивања здравствене исправности увезене пошиљке.
Члан 2.
Карантински објект за увезене коње, говеда, овце, козе, свиње и пернату живину, у
погледу места изградње, мора испуњавати услове:
1) место на коме се налази карантински објект мора бити физички довољно удаљено
од насеља и других сточарских објеката, кафилерија и јама гробница, а ниво подземних
вода на месту изградње мора бити највише два метра испод површине;
2) круг око карантинског објекта мора бити довољно простран да би се обезбедила
функционална повезаност појединих делова и ограђен оградом високом најмање два
метра;
3) карантински објект мора бити снабдевен довољним количинама питке воде и
системом за прихватање и епизоотолошки безбедно одвођење отпадних и
атмосферских вода;
4) ђубриште карантинског објекта мора бити удаљено најмање 50 м од карантинског
објекта и изграђено тако да је немогуће загађивање околине и разношење биолошких
агенаса;
5) карантински објект не сме бити смештен у кругу у коме се налазе друге животиње
исте врсте, односно животиње на које се може (узајамно) преносити било која заразна
болест;
6) карантински објект мора удовољавати стандардним нормативима хигијене,
смештаја и држања за сваку врсту животиња.
Члан 3.
Карантински објект, за увезене коње, говеда, овце, козе, свиње и пернату живину, у
погледу техничких услова и опреме, мора испуњавати следеће услове:
1) мора бити изграђен од чврстог материјала и одговарати технолошким условима за
узгој одређене врсте животиња;
2) мора имати само један улаз, преко кога се контролише кретање људи и животиња
и промет хране за животиње и другог материјала;
3) улаз у круг карантинског објекта и улаз у карантински објект морају бити
обезбеђени дезинфекционом баријером за возила и особље и пунктом са опремом за
дезинфекцију обуће, одеће и личну дезинфекцију радника;
4) карантински објект мора располагати одговарајућим просторијама и опремом за
пресвлачење и купање радника, довољним бројем и врстама заштитне одеће и обуће;
5) у карантинском објекту мора постојати посебно уређен ветеринарски пункт и
посебна просторија за изоловање животиња код којих се утврде промене здравственог
стања;
6) карантински објект мора располагати уређеним местом за дезинфекцију возила
којима се у карантин довозе животиње из увоза и храна за животиње у карантину.
Члан 4.
Карантински објект за увезене дивље животиње: куниће, птице, псе, мачке, пчеле,
свилене бубе, рибе, ракове, шкољке, корњаче, пужеве, жабе, пијавице и лабораторијске
животиње, мора бити грађен и смештен тако да обезбеђује задовољавајуће технолошке
и ветеринарско-санитарне услове за узгој тих животињских врста.

Члан 5.
Карантински објект мора бити припремљен за пријем животиња из увоза најмање 14
дана пре њиховог приспећа у карантин.
Карантиски објект припрема се тако што се круг карантина, карантински објект и
опрема за рад темељно очисте и дезинфикују одговарајућим средством.
Члан 6.
За време карантина улаз у карантински круг забрањен је свим лицима која нису
запослена у карантину, изузев ветеринарских инспектора и стручњака института који су
овлашћени да у карантину спроводе наређена епизоотолошка, клиничка и
лабораторијска испитивања.
Члан 7.
Карантин за увезене коње, говеда, овце, козе, свиње и крупне дивље животиње траје
30 дана.
Карантин за украсне птице, пернату живину, псе, мачке, рибе, ракове и шкољке траје
21 дан.
Карантин за увезено семе за вештачко осемењавање и оплођење јаје ћелије траје до
завршетка наређених дијагностичких испитивања, по правилу, не дуже од 21 дан.
Члан 8.
Карантин се може продужити ако се предузетим клиничким патоанатомским и
лабораторијским испитивањем посумња или докаже заразна болест код увезених
животиња.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
СФРЈ".
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