ОБАВЕШТЕЊЕ ЗБОГ ПОЈАВЕ БОЛЕСТИ ПТИЦА – АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МАЂ

Због појаве болести птица – Авијарне инфлуенце у Мађарској, на пошиљке
животињског порекла и живих животиња које се увозе на територију Републике Србије,
примењује се Наредба о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, ширења и
сузбијања заразне болести птица – Авијарне инфлуенце у Републику Србију
(„Сл.гласник РС“, бр. 28-2006. даље: Наредба) и забрана увоза у складу са тачкама 2., 3.,
4. и 5.

Тачком 6. и 18. Наредбе могуће је реализовати увоз пошиљака, уз примену принципа
регионализације, ако се утврди да не постоји ризик по здравље животиња и здравље
људи.

Имајући у виду напред наведено потребно је ради реализације увоза и утврђивања да
не постоје ветеринарско санитарне сметње за увоз пошиљке, захтеве допунити
додатним документима (оригиналима) овереним од надлежне ветеринарске службе
Мађарске.

1. да је удаљеност фарме (објекта), порекла животиња од најближег места избијања
заразних болести птица – Авијарне инфлуенце, односно зараженог подручја најмање
ван круга од 50 км,
2. да су биосигурносне мере које се спроводе на фарми (у објекту) порекла живине
примењене, (односе се само на увоз живих животиња)
3. доказ о спроведеним мерама надзора и програма дијагностичких испитивања (у
објекту) порекла живине, (односе се само на увоз живих животиња),
4. да су производи животињског порекла од живинског меса били подвргнути
термичкој обради чија температура није била нижа од 80º С кроз цео производ.

Горе наведену документацију неопходно је доставити на српском језику преведену од
стране судског тумача.

Провоз живих животиња и производа животињског порекла на које се односи ова
Наредба може се вршити преко територије Мађарске пореклом из других земаља, под
условом да се провоз врши главним магистралним путевима који су удаљени најмање 5
0 км
од зараженог подручја у најкраћем времену предвиђеном за провоз.
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