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На основу члана 60. став 2. и члана 63. став 4. Закона о ветеринарству 

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

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о утврђивању мера раног откривања и 

дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних 

енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за 

спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне 

болести 

Члан 1. 

У Правилнику о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне 

болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог 

спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и 

искорењивање ове заразне болести („Службени гласник РС”, бр. 96/10 и 

33/16), у члану 4. тачка 18) мења се и гласи: 

„18) клање по хитном поступку јесте клање животиња у складу са чланом 

65. Правилника о ветеринарско-санитарним условима, односно општим и 

посебним условима за хигијену хране животињског порекла, као и о 

условима хигијене хране животињског порекла („Службени гласник РС”, бр. 

25/11 и 27/14);ˮ . 

Члан 2. 

Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

Дијагностичко испитивање говеда односи се на говеда: 

1) која су рођена и узгајана у Републици Србији, и то: 

(1) старија од 72 месеца при редовном клању, 

(2) старија од 24 месеца, која су угинула или убијена у објекту за узгој и 

држање животиња, током превоза или у објекту за клање (угинула говеда), 

(3) старија од 24 месеца која су непокретна, лежеће животиње које не могу 

устати и ходати без помоћи (принудно клање), 

(4) старија од 24 месеца упућена на хитно клање или са уоченим променама 

понашања током ante mortem прегледа (клање по хитном поступку), 
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(5) без обзира на старост, која показују промене у понашању или клиничке 

знаке који упућују на БСЕ (клиничка сумња); 

2) која су рођена и/или узгајана у осталим земљама или регионима са 

занемарљивим, контролисаним или неодређеним ризиком у складу са 

наредбом којом се уређују услови увоза за спречавање уношења заразне 

болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других 

болести животиња које се могу пренети споредним производима 

животињског порекла у Републику Србију, и то: 

(1) старија од 30 месеци при редовном клању, 

(2) старија од 24 месеца, која су угинула или убијена у објекту за узгој и 

држање животиња, током превоза или у објекту за клање (угинула говеда), 

(3) старија од 24 месеца која су непокретна, лежеће животиње које не могу 

устати и ходати без помоћи (принудно клање), 

(4) старија од 24 месеца упућена на хитно клање или са уоченим променама 

понашања током ante mortem прегледа (клање по хитном поступку), 

(5) без обзира на старост, која показују промене у понашању или клиничке 

знаке БСЕ (клинички сумњива).ˮ  

Члан 3. 

Члан 8. брише се. 

Члан 4. 

Члан 46. мења се и гласи: 

„Члан 46. 

Ради спречавања појаве и ширења, као и ради сузбијања и искорењивања 

ТСЕ, као СРМ одређују се следећа ткива, и то код следећих животиња: 

1) које потичу из земаља или региона са контролисаним и неодређеним 

ризиком у складу са наредбом којом се уређују услови увоза за спречавање 

уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних 

енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним 

производима животињског порекла у Републику Србију, и то: 

(1) код говеда: 

– без обзира на старост: крајници и задња четири метра танког црева, слепо 

црево и мезентеријум, 

– старијих од 12 месеци: крајници, задња четири метра танког црева, слепо 

црево и мезентеријум, лобања, осим кости доње вилице, укључујући мозак, 

очи и кичмену мождину са овојницом, 

– старијих од 30 месеци: крајници, задња четири метра танког црева, слепо 

црево и мезентеријум, лобања, осим кости доње вилице, укључујући мозак, 



очи и кичмену мождину са овојницом, кости кичменог стуба, осим 

трансверзалних и спиналних изданака цервикалне, торакалне и лумбалне 

регије, кости репа и медијалног гребена и крила крсне кости, укључујући 

дорзални корен ганглија, 

(2) код оваца и коза старијих од 12 месеци, односно код којих су избили 

стални секутићи: кости лобање, мозак, очи и кичмена мождина са 

овојницом; 

2) које потичу из земаља или региона Европске уније са занемарљивим 

ризиком у складу са наредбом којом се уређују услови увоза за спречавање 

уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних 

енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним 

производима животињског порекла у Републику Србију, и то: 

(1) код говеда старијих од 12 месеци: лобања, осим кости доње вилице, 

укључујући мозак, очи и кичмену мождину са овојницом, 

(2) код оваца и коза старијих од 12 месеци, односно код којих су избили 

стални секутићи: кости лобање, мозак, очи и кичмена мождина са 

овојницом.ˮ  

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-00003/2016-09 

У Београду, 15. јула 2019. године 

Министар, 

Бранислав Недимовић, с.р. 


