На основу члана 125. тачка 1) Закона о ветеринарству („Службени
гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
НАРЕДБУ
О ИЗМЕНAMA НАРЕДБЕ
О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА ТРАНСМИСИВНИХ
СПОНГИОФОРМНИХ ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Објављена у („Службеном гласнику РС” број 5/015). од 20. јануара
2015. године.
1. У Наредби о предузимању мера за спречавање уношења заразне
болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија у
Републику Србију („Службени гласник РС”, брoj 8/09), у тачки 1. подтачка 12),
мења се и гласи:
„12) производа добијених од отпадака животињског порекла из
подтачке 10) ове тачке намењених искључиво за производњу хране за кућне
љубимце и храну за кућне љубимце, која садржи отпатке животињског порекла
из подтачке 9) ове тачке, односно производе добијене од отпадака животињског
порекла из подтачке 10) ове тачке;”.
2. Тачка 12. мења се и гласи:
„12. Забрана увоза из тачке 1. подтачка 12) ове наредбе не
примењује се на земље, односно регионе са занемарљивим, контролисаним,
односно неодређеним БСЕ ризиком за пошиљке:
1) производа добијених од отпадака животињског порекла
Категорије 3 из тачке 1. подтачка 10) oве наредбе који су намењени за
производњу хране за кућне љубимце, ако ти отпаци потичу од животиња које
нису омамљене увођењем гаса у кранијалну шупљину или разарањем ткива
централног нервног система помоћу инструмената у облику дугачке шипке
увучене у кранијалну шупљину или убијене истом методом и не садрже и не
потичу од СРМ и МОМ добијеног од костију пореклом од говеда, оваца и коза;
2) готове хране за кућне љубимце у оригиналном паковању, која
садржи отпатке животињског порекла Категорије 3 из тачке 1. подтачка 9) ове
наредбе, односно готову храну у оригиналном паковању која садржи производе
добијене од отпадака животињског порекла Kaтегорије 3 из тачке 1. подтачка
10) ове наредбе, ако ти отпаци потичу од животиња које нису омамљене
увођењем гаса у кранијалну шупљину или разарањем ткива централног нервног
система помоћу инструмената у облику дугачке шипке увучене у кранијалну
шупљину или убијене истом методом и не садрже и не потичу од СРМ и МОМ
добијеног од костију пореклом од говеда, оваца и коза.”
3. Прилог 2, који је одштампан уз Наредбу о предузимању мера за
спречавање
уношења
заразне
болести
животиња
трансмисивних
спонгиоформних енцефалопатија у Републику Србију („Службени гласник РС”,

2
број 8/09) замењујe се новим Прилогом 2, који је одштампан уз ову наредбу и
чини њен саставни део.
4. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Прилог 2.
1. ЗЕМЉЕ И РЕГИОНИ СА ЗАНЕМАРЉИВИМ БСЕ РИЗИКОМ:
1) Земље чланице Европске уније
- Белгија
- Бугарска
- Хрватска
- Данска
- Естонија
- Мађарска
- Италија
- Летонија
- Луксембург

- Малта
- Холандија
- Португал
- Аустрија
- Словенија
- Словачка
- Финска
- Шведска

2) Земље чланице Европског удружења слободне трговине
- Исланд
- Норвешка
3) Остале земље
- Аргентина
- Аустралија
- Бразил
- Чиле
- Колумбија
- Индија
- Израел
- Јапан

- Нови Зеланд
- Панама
- Парагвај
- Перу
- Сингапур
- Сједињене Америчке Државе
- Уругвај

2. ЗЕМЉЕ И РЕГИОНИ СА КОНТРОЛИСАНИМ БСЕ РИЗИКОМ:
1) Земље чланице Европске уније
- Чешка
- Немачка
- Ирска
- Грчка
- Шпанија
- Француска
- Кипар
- Литванија
- Пољска
- Румунија
-Уједињено Краљевство
2) Земље чланице Европског удружења слободне трговине
- Лихтенштајн
- Швајцарска
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3) Остале земље
- Канада
- Костарика
- Мексико
- Никарагва
- Јужна Кореја
- Тајван
3. ЗЕМЉЕ И РЕГИОНИ СА НЕОДРЕЂЕНИМ РИЗИКОМ:
Земље и региони који нису наведени у тач. 1. и 2. овог прилога.

