Н А Р Е Д Б А
На основу члана 60. став 2. члана 63. став 4. члана 64. став 1.
тачка 1. до 9. тачка 11. до 15. тачка 17. и 18. и ст. 2. и 3. и члана 125. Закона
о ветринарству ("Службени гласник РС", број 91/05), Министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде доноси
Н А Р Е Д Б У
о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, ширења и
сузбијања заразне болести птица авијарне инфлуенце у Републику
Србију
1. Ради спречавања уношења, појаве, ширења и сузбијања
заразних болести птица авијарне инфлуенце спроводиће се мере на начину
прописан овом наредбом.
2. Ради спречавања уношења заразних болести птица авијарне
инфлуенце која се обавезно пријављује у Републику Србију забрањује се увоз
и провоз пошиљака, и то:
1) живине, украсних и егзотичних птица, пернате дивљачи и
птица за зоовртове;
2) хране, производа и отпадака пореклом од живине, украсних и
егзотичних птица и пернате дивљачи.
3. Забрана увоза и провоза из тачке 2. ове наредбе примењује се
на пошиљке пореклом из земаља у којима постоји сумња, односно потврда
болести птица авијарне инфлуенце.
4. Забрана увоза и провоза пошиљки из тачке 2. подтачка 1) ове
наредбе односи се и на пошиљке које се провозе преко заражених подручја
или зона држава у којима постоји сумња на болест или је потврђено њено
постојање.
5. Забрана из тачке 2. подтачке 2) ове наредбе не односи се на
пошиљке:
1) конзервисане хране пореклом од живине или пернате дивљачи
у херметички затвореној амбалажи која је током производње подвргнута
топлотној обради тако да је постигнута Fo вредност до три и више;
2) хране која садржи у свом саставу јаја и која је током
производње
подвргнута
топлотној
обради
сушења
на
температури
пастеризације или стерилизације;
3) хране пореклом од живине у чијој је средини приликом
топлотне обраде постигнута температура од најмање 70˚С;
4) перја и делова перја за које је утврђено да су третирани
врућом паром или неком другом методом која обезбеђује да се том пошиљком
не може пренети вирус.
6. Увозна дозвола, односно дозвола за провоз пошиљки из тачке
3. ове наредбе може да се изда ако не постоји ризик по здравље животиња и
здравље људи што се утврђује анализом ризика у складу са чланом 124. став
4. Закона о ветеринарству.
7. У случају постојања сумње, односно потврде болести или
непознате епизоотиолошке ситуације на подручју суседних држава и на
територији Републике Црне Горе и АП Косова и Метохије на граничним
прелазима и административним пунктовима, на основу анализе ризика и
близине заражене зоне, предузимају се и мере:
1) постављања дезинфекционих баријера;
2) дезинфекције моторних возила.
Дезинфекцију из става 1. ове тачке вршиће овлашћена правна
лица која испуњавају ветеринарско санитарне услове за обављање послова
дезинфекције, а у складу са Законом о ветеринарству.
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то:

8. Поред мера из тачке 7. ове наредбе забрањује се уношење, и

1) хране, производа и отпадака пореклом од живине;
2) живине, украсних и егзотичних птица;
3) пернате дивљачи и одстрељене пернате дивљачи.
9. Мере из тачке 7. и 8. ове наредбе примењују се до отклањања
сумње или најмање 21 дан од последњег случаја угинућа, односно убијања и
нешкодљивог уништавања животиња у жаришту и после спроведне завршне
дезинфекције у суседним државама, односно Републици Црној Гори и АП
Косово и Метохија.
10. Ради спречавања појаве и ширења авијарне анфлуенце на
свим подручјима на којима постоји ризик од појаве авијарне инфлуенце (у
даљем тексту: подручје са ризиком), забрањује се:
1) држање живине на отвореном простору;
2) напајање животиња водом из отворених вода (баре, потоци,
реке, језера).
Подручје са ризиком може бити цела територија Републике
Србије, општине, гранично подручје према суседним државама, територија
Републике Црне Горе и територија АП Косово и Метохија, као и зона у
полупречнику од три километра од водених површина.
11. Поред мера из тачке 10. ове наредбе, у објектима и
газдинствима у којима се налазе живина и птице предузимају се и следеће
мере:
1) редовно чишћење и одржавање објекта, одлагање стајњака,
простирке и отпада на за то одређеном месту, мере дезинфекције,
дезинсекције и дератизације;
2) држање хране за животиње у затвореним просторијама у
којима је спречена могућност уласка дивљих птица, глодара и др.;
3) огрничавање кретања лица која долазе у додир са животињама
(само овлашћена лица у комерцијалним газдинствима, а у индивидуалним
секторима само власник, односно држалац животиње);
4) обавезно извештавање најближе ветеринарске службе о свим
сумњама на заразну болест птица авијарне инфлуенце, угинућа живине и
птица, под носивости и др. од стране власника, односно држаоца животиња.
12. У случају сумње на болест авијарне инфлуенце код живине на
газдинству, спроводиће се следеће мере:
1) затварање и запречавање прилаза газдинству;
2) затварање све живине у објекте или ограђен или изолован
простор где ће бити онемогућен сваки контакт са дивљим птицама, другом
живином или другим животињама;
3) попис, евиденција и контрола здравственог стања живине и
других животиња на газдинству;
4) свакодневни попис оболеле, угинуле или излежене живине на
газдинству у току трајања периода сумње;
5) забрана изношења живине, украсних и егзотичних птица,
пернате дивљачи, хране и производа пореклом од живине и лешева угинуле
живине;
6) забрана уношења живине, украсних и екготичних птица,
пернате дивљачи и производа пореклом од живине;
7) забрана изношења и коришћења стајњака;
8) ограничавање кретања лица која су била у контакту са
живином за коју се сумња да је заражена вирусом авијарне инфлуенце;
9) зоохигијенске, санитарне и биосигурносне мере, уз обавезно
постављање дезинфекционих баријера на улазу у газдинство, као и испред
улаза у објекат или простор где је смештења живина;
10) епизоотиолошке анкете.
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У случају сумње на авијарну инфлуенцу код живине на
газдинству, Министарство може да нареди убијање свих птица и живине на
њему, као и уништавање лешева убијених и угинулих животиња на нешкодљив
начин.
13. У случају потврде болести авијарне инфлуенце код живине на
зараженом газдинству, спроводиће се следеће мере:
1) убијање све живине, украсних и егзотичних птица и пернате
дивљачи на хуман начин у року од 24 сата;
2) нешкодљиво уништавање лешева убијених и угинулих
животиња, хране и производа пореклом од живине;
3) темељно чишћење, дезинфекција и дератизација објеката,
предмета, опреме, возила и других средстава на зараженом газдинству;
4) завршна дезинфекција седам дана после прве дезинфекције;
5) паковање, покривање и дезинфекција стајњака, забрана
коришћења стајњака најмање 42 дана или његово уништавање;
6) забрана усељавања живине на газдинству у периоду од
најмање 21 дан после спроведене завршне дезинфекције.
У овим објектима, односно газдинствима која су у директном или
индиректном контакту са зараженим газдинством или су изложени директном
ризику преношења и избијање болести авијарне инфлуенце спроводе се мере
из става 1. ове тачке.
14. У случају потврде болести авијарне инфлуенце на одређеном
подручју одредиће се границе зараженог и угроженог подручја.
Заражено подручје обухвата круг полупречника од најмање три
километра око места избијања болести (жаришта).
Угрожено подручје обухвата круг полупречника од најмање 10
километара око места избијања болести (жаришта).
15. У зарежном подручју спроводе се следеће мере, и то:
1) попис, евиденција и контрола здравственог стања живине на
свим газдинствима на којима се држи живина, птице и перната дивљач;
2) затварање живине, украсних и егзотичних птица и пернате
дивљачи у објекте или ограђене и изоловане просторе у којима је онемогућен
сваки контакт са дивљим птицама или другим животињама;
3) биосигурносне мере (постављање дезинфекционих баријера на
улазу и излазу на газдинства и објекте у којима се држе или узгајају
пријемчиве животиње, редовно чишћење и одржавање објеката и опреме,
одлагање и дезинфекција ђубрива, простирке и отпада на за то прописаним и
одређеним местима и др.);
4) држање хране за животиње у затвореним просторијама;
5) забрана промета птица, живине, пернате дивљачи, украсних и
егзотичних птица, као и хране, производа и отпадака пореклом од живине;
6) забрана транспорта живине унутар или кроз заражено
подручје осим транзита аутопутевима или железничким пругама, затвореним
транспортним средствима;
7) забрана транспорта стајњака са газдинстава на којима се држи
живина, птице и перната дивљач, унутар и ван зараженог подручја;
8) контрола и дезинфекција људи и возила који су били у
контакту са зараженим животињама или животињама за које се сумња да су
заражене;
9) забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања
пријемчивих животиња;
10) забрана лова на све врсте дивљачи;
11) извештавање најближе ветеринарске станице или амбуланте
од стране власника, односно држаоца животиња о свим сумњама на заразну
болест или о појави угинућа живине и птица, као и пада носивости;
12) нешкодљиво уништавање лешева пријемчивих животиња које
су угинуле или које су убијене, као и производа животињског порекла, хране
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животињског порекла, хране за животиње, пратећих предмета или излучевина
које није могуће деконтаминирати чишћењем и дезинфекцијом;
13) затварање и контрола прилаза зараженом подручју и
постављање на таквим прилазима табли са упозорењем о присуству заразне
болести и контрола која се предузима на том подручју;
14) постављање дезинфекционих пунктова на граници између
зараженог и угроженог подручја.
Мере из става 1. ове тачке спроводе се најмање 21 дан од
последњег случаја обољења угинућа или убијања, као и нешкодљивог
уклањања лешева животиња и производа животињског порекла и извршене
завршне дезинфекције зараженог газдинства. После тога заражено подручје
постаје угрожено подручје на коме се спроводе предвиђене мере у периоду од
најмање 30 дана од дана завршне дезинфекције газдинства.
16. У угроженом подручју се спроводе све мере предвиђене за
спровођење у зараженом подручју укључујући и меру постављања
дезинфекционих пунктова на граници између угроженог подручја и зоне
слободне од болести авијарне инфлуенце.
17. У случају потврде болести авијарне инфлуенце код дивљих
птица одредиће се границе зараженог и угроженог подручја у којима се
спроводе све или поједине мере из тач. 15. и 16. ове наредбе.
18. Применом анализе ризика унутар или из зараженог подручја
може се дозволити транспорт живине, хране и производа пореклом од живине,
контролисане на присуство вируса авијарне инфлуенце, из објеката
регистрованих у министарству надлежном за послове ветеринарства на
статистички значајном броју узорака.
19. Даном ступања на снагу ове наредбе престају да важе:
1) Наредба о предузимању мера за спречавање појаве и
сузбијање заразне болести птица авијарне инфлуенце ("Службени гласник РС",
број 90/05);
2) Наредба о предузимању мера за спречавање уношења и
ширења заразних болести птица авијарне инфуленце у Републику Србију
("Службени гласник РС", број 99/05);
3) Наредба о предузимању мера за спречавање уношења заразне
болести птица авијарне инфлуенце у Републику Србију ("Службени гласник
РС", број 5/06);
20. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
Број 323-02-2565/2006-09
У Београду, 3. априла 2006. године
Министар,
Ивана Дулић-Марковић, с.р.

