
 

 

 

 

На основу члана 22. став 4. Закона о добробити животиња („Службени 

гласник РС”, број 41/09), 

 

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О САДРЖИНИ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПРЕВОЗ ЖИВОТИЊА, КАО И О 

ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДУЖЕГ И КРАЋЕГ ПРЕВОЗА 

ЖИВОТИЊА 

(Правилник је објављен у ''Службеном гласнику РС'', број 28/11) 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се садржина овлашћења за превоз 

животиња, као и елементи за одређивање дужег и краћег превоза животиња. 

 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење: 

1) место одредишта јесте место у коме је животиња истоварена из 

превозног средства и смештена најмање 48 сати пре поласка или заклана; 

2) место поласка јесте место у коме се животиња први пут утовари у 

превозно средство, под условом да је на том месту била смештена најмање 48 

сати пре поласка, односно сабирни центар ако је раздаљина између претходног 

места утовара и сабирног центра мања од 100 km, односно ако је за животињу 

обезбеђено довољно простирке, ако није везана и ако је напојена најмање шест 

сати пре поласка из сабирног центра. 

 

 

Члан 3. 

Овлашћење за превоз животиња садржи следеће податке: 

1) број овлашћења; 

2) пословно име и седиште превозника; 

3) број телефона и факса и електронску адресу превозника; 

4) врсту и   категорију животиња за чији се превоз издаје; 

5) начин превоза; 

6) назив и адресу, број телефона и факса и електронску адресу органа који 

издаје овлашћење; 

7) датум издавања овлашћења; 

8) место издавања овлашћења; 

9) име, презиме и потпис овлашћеног лица; 

 10) печат органа који издаје овлашћење. 
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Овлашћење за превоз животиња из става 1. овог члана, у зависности од 

дужине трајања превоза, садржи и напомену да се издаје за краћи или за дужи 

превоз животиња. 

 

Члан 4. 

Елемент за одређивање дужег и краћег превоза животиња је трајање 

превоза од места поласка до места истовара. 

Превоз животиња који траје дуже од осам часова рачунајући од утовара 

прве животиње у превозно средство до истовара последње животиње у месту 

одредишта представља дужи превоз животиња. 

Превоз животиња који траје краће од осам часова рачунајући од утовара 

прве животиње у превозно средство до истовара последње животиње у месту 

одредишта представља краћи превоз животиња. 

 

Члан 5. 

Овај правилник ступа  на снагу  осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2012. 

године. 

 

 

 

 

Број: 110-00-00011/2011-09 М И Н И С Т А Р 

  

У Београду, 11. априла 2011. године Душан Петровић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

Правни основ за доношење Правилника о садржини овлашћења за превоз 

животиња, као и о елементима за одређивање дужег и краћег превоза животиња 

садржан је у члану 22. став 4. Закона о добробити животиња („Службени гласник 

РС”, број 41/09), којим је прописано да министар надлежан за послове 

ветеринарства прописује садржину овлашћења за превоз животиња, као и 

елементе за одређивање дужег и краћег превоза. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

 

Разлози за доношење овог правилника огледају се у чињеници да је 2009. 

године Народна скупштина усвојила Закон о добробити животиња, којим се 

уређује добробит животиња, права, обавезе и одговорности правних и физичких 

лица, односно предузетника, за добробит животиња, поступање са животињама и 

заштита животиња од злостављања, заштита добробити животиња при лишавању 

живота, држању, узгоју, промету, превозу, клању и спровођењу огледа на 

животињама, као и друга питања од значаја за заштиту добробити животиња. 

Наведеним законом постављен је правни основ за доношење правилника 

којим се прописују садржина овлашћења за превоз животиња и елементи за 

одређивање дужег и краћег превоза животиња. 

Доношењем овог правилника врши се усклађивање прописа са Council 

regulation (ЕС) No 1/2005 . 

 

III. САДРЖИНА ПРАВИЛНИКА 

 

Чланом 1. овог правилника прописан је предмет регулисања правилника.  

Чланом 2. овог правилника прописано је значење појединих израза који се 

у њему  употребљавају, и то израза „место одредишта" и „место поласка". 

Чланом 3. овог правилника прописано је да се овлашћење за превоз 

животиња издаје на захтев правних и физичких лица, односно предузетника који 

су уписани у Регистар превозника животиња у складу са законом којим се 

уређује добробит животиња. 

Чланом 4. овог правилника прописано је да овлашћење за превоз 

животиња садржи следеће податке: 

1) број овлашћења; 

2) пословно име и седиште превозника; 

3) број телефона и факса и електронску адресу превозника; 

4) врсту и   категорију животиња за чији се превоз издаје; 

5) начин превоза; 
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6) назив и адресу, број телефона и факса и електронску адресу органа који 

издаје овлашћење; 

7) датум издавања овлашћења; 

8) место издавања овлашћења; 

9) име, презиме и потпис овлашћеног лица; 

10) печат органа који издаје овлашћење. 

Овлашћење за превоз животиња, у зависности од дужине трајања превоза, 

садржи и напомену да се издаје за краћи или за дужи превоз животиња. 

Чланом 5. овог правилника прописано је да је елемент на основу кога се 

одређује да ли је неки превоз животиња дужи или краћи дужина трајања превоза 

од места поласка до места истовара. 

Превоз који траје дуже од осам часова рачунајући од утовара прве 

животиње у превозно средство до истовара последње животиње у месту 

одредишта представља дужи превоз животиња. 

Превоз који траје краће од осам часова рачунајући од утовара прве 

животиње у превозно средство до истовара последње животиње у месту 

одредишта представља краћи превоз животиња. 

 

IV. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За спровођење овог правилника није потребно обезбедити додатна 

финансијска средства у буџету Републике Србије. 

 

V. СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2012. 

године. 
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