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ШЕФОВИМА ОКРУГА ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 
Информација у вези извоза 

 
Поштоване колеге, 
 
Везано за појаву болести нодуларни дерматитис за сада смо добили следеће информације 
везано за извоз и провоз живих говеда, производа животињског порекла и споредних 
производа животињског порекла: 
 
1. Измена Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине је дана 08.07.2016. године у 
14.36 часова доставила измену Упутства о забрани увоза одређених пошиљки ради 
спречавања уношења у Босну и Херцеговину болести квргаве коже и по наведеном 
Упутству забрањује се увоз у Босну и Херцеговину и провоз преко подручја Босне и 
Херцеговине пошиљака које су пореклом из Бугарске, Македоније, и са целе територије 
Републике Србије (враћено је првобитно Упутство) и Грчке из регија Еврос, Радопи, 
Xантхи, Кавала, Лимнос, Цхалхидики, Тхессалоники, Килкис, Драма и Серрес, као и 
пошиљки живих говеда и дивљих преживара који потичу из других држава ако се пре 
уласка на територију Босне и Херцеговине превозе преко наведених територија и то:  
 
1) живих говеда и дивљих преживара, 
2) семена, јајних ћелија и ембриона говеда, (из забране увоза и провоза је  изузето је 
семе бикова прикупљено у периоду од најмање 28.дана, пре појаве првог случаја у 
Србији, уколико су испуњени ветеринарско санитарни услови за увоз) 
3) свежег меса говеда, полупроизвода од меса и производа који су произведени од свежег 

меса говеда, 
4) млека и производа од млека говеда, осим млека и производа од млека који су термички 
прерађени. 
5) сировог крзна и коже говеда и дивљих преживара, 
6) непрерађених споредних производа пореклом од говеда и дивљих преживара, 
 
С тим у вези израђен је нови сертификат за извоз млека и производа од млека, који од 
данас можете поручити у Управи за ветерину. 
Извоз обрађених кожа се врши као и до сада с тим да се исте не могу извозити из подручја 
која су заражена и угрожена по Решењу Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине-Управе за ветерину. 



 

 

Измена Везано за издавање сертификата (складишнице;  ВС-40/26) за пошиљке производа 
са садржајем млека и меса говеда које се само складиште на територији РС, а пореклом су 
из других држава, намењене  делимичној или у целини за даљи извоз (реекспорт) на 
територију БИХ потребно је као и до сада слати копију ветеринарског сертификата који је 
пратио пошиљку приликом увоза у Републику Србију. 
 
2. Косовска Агенција за храну и ветерину нас је обавестила да је забрањена испорука 

говеда за клање са целе територије Републике Србије, као и живих говеда која се из 
других земаља преко територије Републике Србије испоручују на царинску територију 
Косова и Метохије.  
Информације везано за испоруку са територије Републике Србије или испоруке која се из 
других земаља преко територије Републике Србије испоручују на царинску територију 
Косова и Метохије свежег меса говеда и производа који су произведени од свежег меса 
говеда, као и за млека и производа од млека говеда нису још добијене. О истом ћемо вас 
обавестити када будемо добили информацију.  

 
Измена 3. Црна Гора –усаглашене су додатне гаранције за: 
 
Говеда за приплод и клање (вакцинисана или не вакцинисана) из подручја која нису под 
ограничењем због болести квргаве коже уз одређене додатне гаранције. 
 
Месо говеда, млевено месо и полупроизводи од меса пореклом од говеда могу ако су 
говеда непрекидно боравила најмање 28 дана пре клања на газдинству на којем није било 
службено пријављених случајева болести квргаве коже уз одређене додатне гаранције. 
 
Производи од меса пореклом од говеда могу ако су говеда непрекидно боравила најмање 
28 дана пре клања на газдинству на којем није било службено пријављених случајева 
болести квргаве коже уз одређене додатне гаранције. 
 
Млеко и производи од млека могу са целе територије Републике Србије ако су термички 
обрађени уз додатне гаранције. 
 
Обрађена коже могу са целе територије Републике Србије ако су сушене, суво сољене 
или влажно сољене најмање 40 дана. 
 
Семе за вештачко осемењавање може са целе територије Републике Србије уз одређене 

додатне гаранције.  
Нове додатне гаранције су прослеђене мејлом. 
 
ПОТВРДА О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ И ДЕЗИНСЕКЦИЈИ ПРАТИ САМО ПОШИЉКЕ 
ГОВЕДА ПРИЛИКОМ ИЗВОЗА И ИЗМЕЊЕНА ЈЕ. За пошиљке говеда које се извозе 
у Црну Гору поред потврде о дезинфекцији потребно је слати и фотокопију потврде о 
дезинфекцији од овлашћене службе која је извршила дезинфекцију и дезинсекцију са 
наведеном врстом употребљених средстава. 
 
ЗАБРАНА УВОЗА И ТРАНЗИТА пошиљака говеда и дивљих преживара који потичу 
из других држава а провозе се преко територије Србије. 
  



 

 

4.Македонија  нам је усмено најавила за сада ограничења само за Пчињски округ, 
односно подручја под ветеринарским рестрикцијама и да ће послати додатне услове за 
извоз млека и производе од млека.  

Измена Од надлежног органа Македоније смо добили решење о забрани промета и 
транзита 

- забрана увоза са целе територије Републике Србије као и провоза преко територије 
Македоније говеда и дивљих преживара; 

- семена и ембриона говеда 
Из округа округа који су проглашени за угрожене забрањен је увоз и транзит: 
- меса говеда и меса дивљих преживара, производа и прерађевина од меса говеда и и меса 

дивљих преживара; 
-млека и производа од млека говеда; 
-споредних производа пореклом од говеда и дивљих преживара. 
Млеко и производи од млека пореклом од говеда из Пчињског округа могу се 

извозити под условом да их прати ветеринарски сертификат VS-40/27-b (МК) 
Млеко-HTC, који можете наручити у Управи за ветерину. 

Млеко и производи од млека пореклом од говеда из округа који су проглашени за 
угрожене могу се извозити под условом да их прати ветеринарски сертификат VS-
40/27-b (МК) Млеко-HTC. 

 
5. Израел је за сада тражио измену у сертификатима за извоз говеда за тов и говеда за 

клање која подразумева вакцинацију говеда против ЛСД најмање 90 дана пре испоруке у 
извозном карантину, а до тада је увоз у Израел забрањен. 

 
6. Европска Унија за сада (09.06.2016. 16.00 часова) није донела никаква ограничења и 

нисмо добили никаква писмена обавештења о истом. 
  Путем е-мејла (10.06.2016 у 14.00 часова) надлежни орган  Хрватске нас је обавестио 

следеће: 
  а)  Са подручја која су под ограничењем није дозвољено допремање и провоз кожа 

добијених од говеда и дивљих преживара. Са подручја која нису под ограничењем 
дозвољено је допремање кожа обухваћених дефиницијом у Прилогу I., тачкама 28. и 29. 
Уредбе 142/2011 (обрађена кожа-сољене, сушене итд.) 

б)    Коже које се допремају морају потицати од животиња које су пре клања биле 
клинички прегледане и које нису показивале знаке заразних болести  

ц)  Превозно средство којима се коже говеда превозе пре и након утовара мора бити  
очишћено и дезинфиковано на начин којим се гарантује инактивација вируса болести 
нодуларни дерматитис, и исто мора пратити одговарајућа потврда о спроведеној 
дезинфекцији. 

Потврда о дезинсекцији возила је урађена и биће прослеђена. 
д) Увоз/провоз живих животиња из Републике Србије у/кроз Републику Хрватску с 

подручја под ограничењем није дозвољен, а са осталих подручја земље спроводи се у  
складу са Уредбом Комисије (ЕУ) бр. 206/2010. 

Измена Путем е-мејла (07.07.2016) надлежни орган  Хрватске нас је обавестио 
следеће: 

Тренутно је дозвољен увоз обрађених говеђих кожа са целе територије Републике 
Србије које су обрађени једним од доле наведених поступака којим се осигурава 
спречавање ширења болести квргаве коже: 

-суво сољене или влажно сољене барем 14 дана пре отпреме; или 
-сољене барем седам дана у морској соли с додатком 2 % натријумовог карбоната; 

или 



 

 

-сушене барем 42 дана на температури од барем 20 °Ц; или 
-конзервиране поступком различитим од штављења; 
Потврда о дезинсекцији возила мора пратити пошиљку. 
 
На састанку, који је одржан у Бриселу 04.07 и 05.07.2016.године, везано за болест 

квргаве коже, није заузет став везано за увоз обрађених кожа у Европску унију, већ 
је то остављено свакој земљи чланици појединачно да одлучује да ли ће и под којим 
условима дозволити увоз из подручја са ограничењем. Свакој земљи се мора писати 
посебно да ли ће одобрити увоз обрађених кожа и под којим условима или не. 

 
7. Руска Федерација нас је дана 28.07.2016.године обавестила о следећем: 
Забрана увоза са целе територије Републике Србије као и провоза преко територије Руске 

Федерације 
-говеда; 
- животиња које су пријемчиве на нодуларни дерматитис, 
- производа добијених од говеда, као и пријемчивих врста животиња, без одговарајуће 

обраде, која обезбеђује уништавање вируса нодуларног дерматитиса, 
- необрађене коже говеда, 
- генетског материјала пореклом од  говеда, 
- опреме која је била у употреби при чувању и превозу говеда. 
 
8. Украјина нас је 28.07.2016.године обавестила о следећем: 
Забрана увоза са целе територије Републике Србије 
-говеда; 
-производа пореклом од говеда; 
-сировина пореклом од говеда; 
-генетског материјала пореклом од  говеда, 
 
9. Либан измењен сертификат за извоз говеда за клање. 
 
10. У Решењу Управе за ветерину бр. 323-02-05328/2016-05 од 09.6.2016. године, којим 

се проглашава заражено и угрожено подручје од заразне болести НОДУЛАРНИ 
ДЕРМАТИТИС, у поглављу IV тачка 5.  дефинише се забрана промета   хране из 
угроженог подручја, и односи се само на храну и производе пријемчивих животиња, а то 
су говеда, биволи и дивљи преживари. 
Забрана из тачке 5. не односи се на храну, производе других врста животиња и 
споредних производа животињског порекла (коже оваца, коза, свиња, копитара, вуна 
оваца итд.) које нису пријемчиве на заразну болест НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС 
(свиње, овце , живина и коња). 
Сва превозна средства морају да имају доказ о извршеној дезинфекцији. 

 
Надлежним органима Македоније ,Бугарске, Румуније, Мађарске и Аустрије 
прослеђен је допис 24.06.2016.године, везано за могућност извоза обрађене коже 
(сољене) из зараженог и угроженог подручја. 

Измена Дана 04.07.2016.године, од надлежног органа Мађарске, добили смо одговор број 
02.03/1341-2/2016, под којим условима је могуће извозити или провозити пошиљке 
обрађене коже пореклом од говеда, бивола и дивљих преживара са подручја под 
ограничењем, а због појаве болести квргаве коже.  
Надлежни орган Мађарске нас је обавестио да је извоз наведених обрађених кожа 
могућ само уколико су испуњени следећи услови: 



 

 

1. животиње од којих коже потичу морају да буду заклане у кланици која се налази изван 
заражене и угрожене територије, прегледане у оквиру 24 сата пре клања и да су здраве; 
2. таква кожа може да се допреми у објекат одобрен за обраду коже, који је смештен у  
зараженој или угроженој територији, 
3. таква кожа мора да буде подвргнута једном од следећих третмана: 
- сушењу; или 
- сувом сољену или мокром сољену минимум 14 дана; или 
- сољену 7 дана морском сољу, уз додатак 2% натријум карбоната, или 
- сушењу 42 дана на температури од најмање 200 С  
4. тако обрађена кожа мора се држати издвојена од осталих кожа у за то одређеном 
делу објекта најмање 21 дан пре испоруке у Мађарску. 
5. објекат испоруке мора да буде објављен на ЕУ листи. 
 
6.      Увоз необрађене или делимично обрађене коже (која није прошла наведени третман) 
није дозвољен у Мађарску. 
 

Измена Дана 08.07.2016.године, од надлежног органа Аустрије, добили смо одговор број 
74450/0040-II/B/10/2016, под којим условима је могуће извозити пошиљке обрађене 
коже пореклом од говеда, бивола и дивљих преживара са подручја под ограничењем, 
а због појаве болести квргаве коже.  
Надлежни орган Аустрије нас је обавестио да је извоз наведених обрађених кожа 
могућ само уколико су испуњени следећи услови: 
1. животиње од којих коже потичу морају да буду заклане у кланици која се налази изван 
заражене и угрожене територије, прегледане у оквиру 24 сата пре клања и да су здраве; 
2. таква кожа може да се допреми у објекат одобрен за обраду коже, који је смештен у  
зараженој или угроженој територији, 
3. таква кожа мора да буде подвргнута једном од следећих третмана: 
- сушењу; или 
- сувом сољену или мокром сољену минимум 14 дана; или 
- сољену 7 дана морском сољу, уз додатак 2% натријум карбоната, или 
- сушењу 42 дана на температури од најмање 200 С  
4. објекат испоруке мора да буде објављен на ЕУ листи. 
5.         кожа која је усољене и ускладиштене у објекту у зараженој или угроженој зони  пре 
избијања болести квргаве коже могу се извести у Аустрију   
6.   обрађена кожа мора се држати издвојена од осталих кожа у за то одређеном   делу 
објекта најмање 40 дана пре испоруке у Аустрију . 
 
7.       сваку пошиљку мора да прати ветеринарски сертификат са додатном гаранцијом, 
овереном и потписаном  од стране ветеринарског инспектора, којом се потврђује, да су 
коже биле складиштене у објекту најмање 40 дана после сољења,  а пре извоза у Аустрију. 
Додатна гаранција је израђена и наручује се у Управи за ветерину. 
Када будемо добили одговоре од надлежних органа Бугарске, Румуније и Македоније 
одмах ћемо проследити информацију. 
Измена Дана 14.07.2016.године, од надлежног органа Румуније, добили смо одговор 
број 11654, у коме се каже да у принципу увоз може бити одобрен уколико је кожа 
обрађена како је наведено у Одлуци 142/2011(кожа се тако и обрађује у нашим 
објектима) и уколико је прати сертификат. 
Измена Дана 27.07.2016.године, од надлежног органа Македоније, добили смо одговор 
број 3903/2, у коме се каже да у Македонију није дозвољен увоз обрађених кожа са 
подручја под рестрикцијом. 



 

 

 
Надлежним органима Италије, Белгије, Шпаније, Словеније, Француске и Босне и 
Херцеговине прослеђен је допис 07.07.2016.године, везано за могућност извоза 
обрађене коже (сољене) из зараженог и угроженог подручја. 
Када будемо добили одговоре од надлежних органа Италије, Белгије, Шпаније, Словеније, 
Француске и Босне и Херцеговине одмах ћемо проследити информацију. 
Измена Дана 15.07.2016.године у 12.56 часова, од надлежног органа Италије, добили 
смо одговор број 0017056/15/07, у коме се каже да нема сметњи за увоз  уколико је 
кожа обрађена како је наведено у Одлуци 142/2011(кожа се тако и обрађује у нашим 
објектима) и уколико је прати сертификат. 
Измена Дана 27.07.2016.године, од надлежног органа Белгије, добили смо одговор 
број 1387293, у коме се каже да је увоз обрађених кожа са подручја под рестрикцијом 
дозвољен. 
Свака нова информација везано за извоз или провоз пошиљака, коју будемо добили биће 
вам одмах прослеђена. 
 


