
На основу члана 28. Став 4 Закона о заштити животиња од заразних болести које 
угрожавају целу земљу(„Службени лист СРЈ“. Бр 43/86 и 53/91 директор Савезне управе 
за заштиту биља и ветеринарство прописује: 

 

    ПРАВИЛНИК 

О ВРСТАМА ПОШИЉАКА ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛАЗА КОЈЕ 
НИЈЕ ПОТРЕБНО РЕШЕЊЕ О ВЕТЕРИНАРСКО – САНИТАРНИМ УСЛОВИМА 

КОЈЕ ТЕ ПОШИЉКЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ПРИЛИКОМ УВОЗА И ПРОВОЗА 

 

Члан 1. 

Решење о ветеринарско- санитарним условима за увоз пошиљака производа животињског 
порекла које подлежу ветеринарско-санитарној контроли на граничним прелазима није 
потребно за пошиљке штављених или полуштављених (пиклованих, хромираних и сл.) 
кожа, фабрички прерађене вуне (пране, чешљане, бељене, топс, мохер и сл.), длаке и перја 
ако су фабрички прани и ..., кућица пужева, топљеног воска под условом да ове пошиљке 
прати цертификат овлашћеног ветеринара земље извознице, којим се потврђује степен 
обраде и њихова исправност.  

      Члан 2. 

Решење о ветеринарско – санитарним зсловима за превоз преко територије Савезне 
Републике Југославије пошиљака производа животињског порекла које подлежу 
ветеринарској контроли на граничном прелазу није потребно за пошиљке: 

1) термички или ферментативним зрењем обрађених производа животињског 
порекла, без обзира на њихову намену, под условом да овлашћени ветерина р 
земље извознице у међународно-санитарном цертификату, који мора пратити 
пошиљку потврди да је производ добијен од здравих животиња под контролом 
надлежне ветеринарске инспекције, да је приликом производње подвргнут 
одређеном термичком, односно ферментативном поступку који искључује 
могућност преношења заразних болести и штетног деловања на кориснике тих 
производа укључујући и ниво штетних остстака (резидуа) пестицида, 
антибиотика, силфонамида, хормона,тешких металаи др. 
Под термички обрађеним производимја, у смислу ове тачке, подразумевају се 
конзерве свих врста, стерилизовано и пастеризовано млеко, млеко у праху, 
месни екстракт, трајни сухомеснати производи, сладолед, шлаг, бутер, трајни 
сиреви и др. 

2) месо, риба и конзумне рибе, ракови и шкољке, жаба и мекушаца под условом да 
овлашћени ветеринар земље извознице међународним зоосанитарним 



цертификатом потврди да је пошиљка здрава и да се њом не може пренети 
заразна болест животиња која подлеже обавези пријављивања ; 

3) сирове вуне, сирових кожа , сировог крзна животиња, длаке и репова ако је 
међународним зоосанитарним цертификатом овлашћени ветеринар земље 
извознице потврдио да у земљи извозници нису утврђене заразне болестиса 
листе А Међународног зоосанитарног кодекса, да ти производи потичу од 
здравих животиња и да се том пошиљком не може пренето ни једна заразна 
болест која подлеже обавези пријављивања; 

4) штављених или полуштављених (пиклованих, хромираних и сл.) кожа, 
фабрички прерађене вуне (пране, чешљане, бељене, топс, мохер и сл.) длаке и 
перја ако су фабрички прани и сортирани, кућица пужева, топљеног воска, 
конзумних јаја и производа од јаја, меда, воска, свилених буба и црева у 
затвореној амбалажи, под условом да ове пошиљке прати цертификат 
овлашћеног ветеринара зрмље извознице којим се потврђује степен обраде и 
њихова исправност; 

5) сточне хране, рибљег брашна, месно-коштаног брашна, хране за рибе, млека у 
праху, хране за псе и мачке и друге кућне љубимце, с тим да овлашћени 
ветеринар земље извознице у цертификату који прати пошиљку потврди да 
храна, односно састојци хране потичу из места у којима не владају заразне 
болестиживотиња и да је производни процес под сталном ветеринарском 
контролом, чиме се обезбеђује да се том пошиљком не могу пренети заразне 
болести животиња. 
 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ“, 
бр. 2/96. 

 

 

 

Бр:3/008-013/001        Директор 

26.децембра 1995.године     Савезне управе за заштиту биља и   

Београд             ветеринарство, 

          др Јан Кишгеци 

 


