
 

 

 
 
 
 На основу члана 84. ст. 3. и 4. Закона о ветеринарству ("Службени 
гласник РС", број 91/05), 
 
 Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 
 
                                    
                                         

П Р А В И Л Н И К 
О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ПАСА И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ  

О ОБЕЛЕЖЕНИМ ПСИМА 
              
 
 

 I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
 

Члан 1. 
            
 Овим правилником прописује се обавеза обележавања паса, начин 
обележавања, као и начин вођења евиденције о обележеним псима у Централној 
бази података (у даљем тексту: Централна база). 
          
 

Члан 2. 
 
 Обележавању паса подлежу сви пси приликом вакцинације против 
беснила, новорођени пси приликом прве вакцинације против беснила, као и 
увезени пси који нису трајно обележени у року од 15 дана од дана уласка у земљу. 
                

Члан 3. 
 
 Пси у пратњи власника односно држаоца, који су у транзиту, као и 
они који привремено бораве у Републици морају да буду обележени микрочипoм 
или тетовир бројем. 
 
 

Члан 4. 
 
 

 Обележавање и евиденција паса састоји се од следећих елемената: 
            
 1) микрочипова или тетовир бројева за појединачну 
идентификацију; 
 2) потврде о извршеном обележавању паса; 
 3) Централне базе. 
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II. ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА 
                                                 
 

Члан 5. 
        
  Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће 
значење: 
 
 1) обележени пас је пас који је обележен на начин прописан овим 
правилником; 
 2) власник је правно или физичко лице у чијем се власништву 
налази пас; 
 3) држалац је правно или физичко лице које има право чувања  и 
коришћења пса; 
 4) потврда о извршеном обележавању пса је документ који садржи 
све податке прописане овим правилником. 
 
 

 
III. ЦЕНТРАЛНА БАЗА 

 
Члан 6. 

 
  Централну базу води Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство). 
 
            
 У Централну базу уписују се подаци о: 
 1)  власнику или држаоцу пса (име и презиме, јединствен матични 
број, адреса, општина и број телефона); 
  2) микрочиповима односно тетовир бројевима за појединачну 
идентификацију паса; 
  3) обележеним псима; 
  4) ветеринарској станици и ветеринарској амбуланти која је 
вакцинисала и обележила псе (назив, адреса, телефон). 
 

Члан 7. 
 

 Сваки пас има свој идентификациони број који се уноси у 
Централну базу.  
 
 Поред идентификационог броја из става 1. овог члана Централна 
база садржи и друге податке, и то: 
 
 1) име пса; 
 2) датум рођења; 
 3) раса и боја длаке; 
 4) пол; 
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 5) тетовир број или идентификациони број микрочипа; 
 6) локација тетовир броја; 
 7) датум тетовирања или микрочиповања; 
 8) датум вакцинације против беснила; 
 9) датум одјаве; 
 10) разлог одјаве ( угинуће, губитак, извоз, продаја). 
  
 

Члан 8. 
 

 Увид у Централну базу има ветеринарска станица и ветеринарска 
амбуланта  која је вакцинисала и обележила псе и ветеринарски инспектор. 
  Министарство може одобрити увид у Централну базу и другим 
корисницима, на њихов захтев. 
 
 

IV. НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА 
 
 

Члан 9. 
             
 Обележавање паса врше ветеринарске станице и ветеринарске 
амбуланте које обављају вакцинацију паса против беснила (у даљем тексту: 
обележивач). 
                                                           

Члан 10. 
 

 Обележивач: 
 
 1) врши техничко обележавање паса; 
 2) издаје потврду о извршеном обележавању; 
 3) доставља податке Централној бази о обележеним псима; 
 4) доставља податке Централној бази о угинулим или изгубљеним 
псима; 
 5) доставља податке Централној бази о променама власника или 
држаоца пса; 
 6) одговара за тачност и ажурност података. 

 
 

V. МИКРОЧИПОВИ ОДНОСНО ТЕТОВИР БРОЈЕВИ 
 
 

Члан 11. 
 

 Обележавање паса врши се микрочиповима чију набавку и 
дистрибуцију врши привредно друштво, предузеће односно друго правно лице и 
предузетник, који имају дозволу издату од Министарства и који испуњавају 
услове прописане Законом о лековима и медицинским средствима ("Службени 
гласник РС", број 84/04) или тетовир бројем. 
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 Ради провере начина обележавања паса врши се увид код субјеката 
из става 1. овог члана у податке о: 
 
 1) увезеним микрочиповима и њиховим јединственим бројевима; 
 2) издатим микрочиповима; 
 3) произвођачима микрочипова; 
 4) обележивачима који су преузели микрочипове, као и о 
јединственим бројевима преузетих микрочипова. 

 
                                                          

Члан 12. 
 

 Микрочип се апликује са леве стране, под кожу, средњег дела врата. 
  Апликација микрочипа је једнократна, а микрочип је трајан и прати 
пса од обележавања до угинућа. 
 

Члан 13.  
                                                                                                                                                                          
 Микрочип за обележавање паса мора бити у складу са ISO 
стандардима 11784 и 11785 и састоји се од јединственог петнаестоцифреног броја 
који је састављен на следећи начин: 
 1) прве три цифре су код Републике Србије - 891 у складу са ISO 
стандардом 3166; 
 2)  четврта цифра је нула; 
 3) пета и шеста цифра се добијају одузимањем од броја 991 ICAR 
стандарда произвођача; 
 4) од седме до петнаесте цифре је јединствен идентификациони број 
пса.   
 

Члан 14. 
 

 Микрочипови морају бити нешкодљиви за животиње. 
 За апликацију микрочипа може да се користи само апликатор за 
једнократну употребу, а број микрочипа не сме да се понавља. 
  Упутство за апликацију микрочипа и коришћење читача мора да 
буде на српском језику. 
 

Члан 15. 
 

 Тетовир број се састоји из девет цифара од којих прве четири цифре 
означавају идентификациони број обележивача, а следећих пет цифара су 
идентификациони број пса који не сме да се понавља. 
 
 Идентификациони број обележивачу додељује Министарство. 
 
 Обележавање паса тетовирањем врши се у унутрашњој страни леве 
и десне ушне шкољке или на унутрашњој страни леве бутине. Идентификациони 
број обележивача се поставља у леву ушну шкољку, а идентификациони број пса 
у десну ушну шкољку. 
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Члан 16. 
 

 По извршеном обележавању пса, обележивач власнику односно 
држаоцу пса издаје потврду о извршеном обележавању. 
 Потврда из става 1. овог члана издаје се у три истоветна примерка 
од којих по један примерак задржава власник односно држалац пса и обележивач, 
а један примерак обележивач доставља Централној бази. 
 

Члан 17. 
 

  У случају оштећења или ако је микрочип неважећи, власник 
односно држалац пса обавештава  о томе обележивача у року од седам дана, ради 
његове замене. 
 
  У случају из става 1. овог члана број оштећеног односно неважећег 
микрочипа брише се из Централне базе, а уписује се број новог микрочипа. 
 
 

Члан 18. 
 

 Очитавање идентификационог броја са микрочипа обавља се 
помоћу одговарајућег читача. 
 
 У случају да је пас обележен микрочипом који није у складу са овим 
правилником његов власник односно држалац дужан је да обезбеди одговарајући 
читач. 
   
 

Члан 19. 
 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије". 
 
 
 
Број: 110-00-00129/2005-09 
 
У Београду, 23. децембра 2005. године 
 
 

М И Н И С Т А Р 
 

Ивана Дулић-Марковић 
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