
  

 

 На основу члана 64. и члана 125. тачка 1) Закона о ветеринарству 

(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др.закон), 

 

 

 Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

НАРЕДБУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА, ПОЈАВЕ, ОТКРИВАЊА, ШИРЕЊА, 

СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЕЊИВАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ АФРИЧКЕ КУГЕ 

СВИЊА (PESTIS SUUM AFRICANA) У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 

-Објављено у Службеном гласнику РС број 58/19 

 од 16. августа 2019 године- 

  

 1. У Наредби о предузимању мера за спречавање уношења,  

појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести 

Афричке куге свиња (Pestis suum africana) у Републику Србију („Службени 

гласник РС”, број 6/19), у тачки 1. став 3. мења се и гласи: 

„За увоз и провоз пошиљки из става 1. ове тачке, министарство 

надлежно за послове ветеринарства издаје решење по захтеву странке, која уз 

захтев подноси и међународни ветеринарски сертификат земље извознице и 

пратећи документ издат од земље извознице, у складу са условима и 

стандардима Европске уније и Међународне организације за заштиту здравља 

животиња - Office International des Epizоoties (у даљем тексту: OIE), којом се 

гарантује статус земље, односно подручја (региона) слободног од афричке куге 

свиња.” 

После става 3. додају се ст. 4-6, који гласе: 

 „Анализом ризика утврђује се:  

1) намена за коју ће се користити пошиљке живих свиња, 

свињског меса, производа и споредних производа пореклом од свиња;  

2) географске и друге карактеристике земље извознице, односно 

земље провоза које утичу на појаву, ширење и опстанак болести;  

3) постојање земље и подручја без заразне болести АКС 

(слободних од АКС), на основу резултата спроведеног надзора и дијагностичких 

испитивања на целој територији земље извознице у популацији домаћих и 

дивљих свиња, у складу са препорукама и стандардима OIE и прописима 

Европске комисије;  

4) истоветност у раду ветеринарске службе земље извознице и 

ветеринарске службе у Републици Србији која поред осталог указује да је 

пошиљка пре утовара прегледана и испитана и да задовољава услове у складу са 

препорукама и стандардима OIE, прописима Европске комисије и посебним 

прописима из области ветеринарства Републике Србије; 

5) истоветност мера у Републици Србији и земљи извозници, 

односно у земљи провоза на сузбијању АКС. 
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 Земље, односно подручја (региони) из којих је дозвољен увоз и 

провоз пошиљки, јесу: 

 1) земље, односно подручја (региони) историјски слободни од 

АКС у којима никада није потврђена болест АКС и присуство вируса без 

евидентног ризика од појаве болести и обавезног специфичног надзора 

патогена; 

 2) земље, односно подручја (региони) слободни од АКС код 

домаћих и дивљих свиња, која задовољавају све критеријуме анализе ризика и у 

којима: 

 (1) није било случајева инфекције вирусом АКС, односно потврде 

појаве болести АКС у претходне три године, односно у периоду стицања и 

повратка слободног статуса у складу са стандардима OIE и прописима Европске 

уније, 

 (2) се спроводи континуирани надзор у популацији домаћих и 

дивљих свиња, 

 (3) се промет живих свиња, свињског меса, производа и споредних 

производа од свиња обавља у складу са истоветностима захтева Републике 

Србије са стандардима OIE и прописима Европске уније; 

 3) земље, односно подручја (региони) слободни од АКС код 

домаћих свиња и дивљих свиња у заточеништву, који задовољавају све 

критеријуме анализе ризика и у којима: 

 (1) није било случајева инфекције вирусом АКС, односно потврде 

појаве болести АКС код домаћих свиња у претходне три године, 

 (2) се спроводи континуирани надзор у популацији домаћих и 

дивљих свиња током протекле три године или у периоду од најмање 12 месеци, 

ако није доказано присуство вектора крпеља из рода Ornithodoros, 

 (3) промет свиња, свињског меса, производа и споредних 

производа од свиња обавља у складу са истоветностима захтева Републике 

Србије са стандардима OIE и прописима Европске уније.  

 Решење за увоз, односно решење за провоз пошиљки, издаје се 

ако су пошиљке из земље извознице, односно из одређеног објекта порекла, 

праћене исправним међународним ветеринарским потврдама, односно 

сертификатом и под условом да пошиљка потиче из земље, односно подручја 

(региона) слободног од АКС, у којем: 

 1) није регистрован ниједан случај АКС код домаћих свиња и 

дивљих свиња које се држе у заточеништву (изван ловишта) у претходне три 

године, односно 

 2) је у периоду од првог (примарног случаја) појаве 

болести/потврде инфекције код дивљих или домаћих свиња спроведен 

континуирани надзор и дијагностичка испитивања на територији земље 

извознице у популацији домаћих и дивљих свиња у складу са препорукама и 

стандардима OIE, прописима Европске комисије и истоветности мера на 

сузбијању заразних болести животиња у Републици Србији, и 

 3) је пошиљка порекла изван зараженог подручја, односно 

подручја под рестриктивним и контролним мерама која су установљена услед 

потврде болести АКС код дивљих или домаћих свиња, у којем је боравила до 

дана испоруке из објекта одобреног за извоз од стране земље извознице, и 
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 4) је пошиљка пре утовара прегледана и испитана и да задовољава 

услове у складу са препорукама и стандардима OIE, прописима Европске 

комисије и посебним прописима из области ветеринарства Републике Србије.” 

2. Тачка 6. мења се и гласи: 

„6. Ако су на основу анализе ризика спроведене мере контроле и 

надзора над АКС у Републици Србији и ако у овом периоду није дошло до 

нових случајева болести афричке куге свиња, период трајања мера и ограничења 

у складу са посебним прописом и прописима и стандардима Европске уније и 

OIE, може се скратити у складу са резултатима дијагностичких испитивања.” 

 3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

Број: 110-00-183/2018-09                     МИНИСТАР 

У Београду, 15. августа 2019. године  

                     Бранислав Недимовић 
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