
Због појаве нарочито опасне болести живине и птица – Авијарне инфлуенце (HPAI) у 

Републици Хрватској и другим европским земљама, 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 и Наредба о измени Наредбе о 

предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у 

Републику Србију ( у даљем тексту Наредба). 

Увоз пошиљака се може одобрити ако не постоји ризик по здравље животиња и здравље 

људи. 

Реализација увоза може се обавити након утврђивања чињеничног стања које указује да не 

постоје ветеринарско санитарне сметње за увоз пошиљке, потврђен од надлежне 

ветеринарске службе земље извознице.  

Применом анализе ризика код појаве болести авијарне инфлуенце домаће живине, 

узимајући у обзир број жаришта у држави, односно региону,  може се дозволити увоз, 

односно провоз пошиљки у складу са Наредбом, из зоне слободне од ове заразне болести, 

под условом: 

1. да се објекат из кога се увози налази изван жаришта и зараженог подручја и да  је 

удаљеност објекта, најмање 10 км од граница угроженог  подручја (рестриктивне 

зоне), као и да у том подручју није пријављена сумња на болест авијарна инфлуенца. 

2. да су спроведене све прописане мере у циљу спречавања ширења и сузбијања 

Авијарне инфлуенце, 

3.да се спроводе биосигурносне мере на фарми/у објекту порекла, 

4. да се спроводи континуиран надзор и програм дијагностичких испитивања у 

објекту/ на фарми порекла живине, (односе се на увоз живих животиња), 

5. да живина и производи животињског порекла од живинског меса не воде порекло 

из рестриктивне зоне у претходних 21 дан од последње појаве болести, или да су 

били подвргнути термичкој обради чија температура није била нижа од 70º С кроз 

цео производ. 

Провоз живих животиња и производа животињског порекла на које се односи ова Наредба 

може се вршити преко територије земље у којој је потврђена АИ  пореклом из других 

земаља, под условом да се провоз врши главним магистралним путевима који су удаљени 

најмање 10 км од зараженог и угроженог (рестриктивног) подручја у најкраћем времену 

предвиђеном за провоз. 

Детаљни услови за увоз и провоз пошиљака живине, птица и производа живинског порекла 

дати су у Наредби коју можете преузети на порталу у делу Авијарна инфлуенца. 

 


