На основу члана 124. став 9. Закона о ветеринарству („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 91/05 и 30/10),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК
O УСЛОВИМА ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КРЕТАЊЕ
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО РЕШЕЊЕ ЗА УВОЗ И
ТРАНЗИТ, КАО И О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОБРАСЦА УВЕРЕЊА
(СЕРТИФИКАТА) ЗА ТЕ ПОШИЉКЕ
(Објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 11/11)
1. Уводне одредбе
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови за некомерцијално
кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и
изглед и садржина обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке.
Члан 2.
Одредбе овог правилника односе се на следеће врсте кућних љубимаца, и
то на:
1) псе и мачке;
2) крзнашице;
3) остале животиње, и то:
(1) бескичмењаке, изузев пчела и ракова,
(2) украсне тропске рибице,
(3) водоземце,
(4) све врсте птица, изузев живине,
(5) гмизавце,
(6) сисаре (глодари и домаћи кунићи).
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) некомерцијално кретање кућних љубимаца јесте свако премештање до
пет кућних љубимаца који нису намењени за продају или други вид преноса
трећим лицима, а које подразумева премештање кућних љубимаца, односно
њихово уношење, транзит, изношење или поновно уношење на подручје
Републике Србије, у пратњи власника или другог одговорног лица које је
овлашћено од стране власника;
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2) пасош јесте сваки документ који прати одређене врсте животиња, а на
основу кога се омогућава идентификација животиња;
3) уверење (сертификат) јесте међународна ветеринарска потврда која
прати животињу у међународном промету.
2. Услови за некомерцијално кретање
кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит
Члан 4.
Некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење
за увоз и транзит може се вршити у складу са законом којим се уређује
ветеринарство, ако су испуњени услови који су прописани овим правилником, а
за кућне љубимце из члана 2. тач. 1) и 2) овог правилника и под условом да се
уносе из земаља са повољном епизоотиолошком ситуацијом у вези са беснилом.
Листа земља са повољном епизоотиолошком ситуацијом у вези са
беснилом дата је у Прилогу 1 - Листа земаља са повољном епизоотиолошком
ситуацијом у вези са беснилом, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део (у даљем тексту: Прилог 1).
а) Услови за некомерцијално кретање
кућних љубимаца који се уносе из земаља чланица Европске уније
Члан 5.
За некомерцијално кретање кућних љубимаца из члана 2. тач. 1) и 2) овог
правилника са подручја земаља наведених у делу А и Б Прилога 1, треба да буду
испуњени следећи услови:
1) да су кућни љубимци трајно обележени на прописан начин;
2) да кућне љубимце прати пасош издат од стране овлашћеног
ветеринара одређене земље, којим се потврђује:
(1) да је кућни љубимац вакцинисан или ревакцинисан против беснила
регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање једну антигенску
јединицу по дози (WHO стандард) и која је урађена у складу са упутством
произвођача вакцине, у случају да се ради о кућном љубимцу старијем од три
месеца;
(2) да је протекао 21 дан од дана вакцинације, у случају прве
вакцинације против беснила;
(3) да је кућни љубимац од рођења боравио на истом месту и није био у
контакту са дивљим животињама које су могле бити изложене инфекцији или се
креће у пратњи мајке од које је још увек зависан, у случају да се ради о кућним
љубимцима који су млађи од три месеца и нису вакцинисани.
Члан 6.
Приликом изношења кућних љубимаца из члана 2. тачка 1) овог
правилника из Републике Србије на подручје земаља наведених у делу А и Б
Прилога 1, треба да буду испуњени следећи услови:
1) да су кућни љубимци трајно обележени у складу са прописом којим се
уређује обележавање животиња;
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2) да кућне љубимце прати уверење (сертификат) издато од стране
овлашћеног органа и пасош издат од стране овлашћеног ветеринара, којим се
потврђује:
(1) да је кућни љубимац вакцинисан или ревакцинисан против беснила
регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање једну антигенску
јединицу по дози (WHO стандард) и која је урађена у складу са упутством
произвођача вакцине, у случају да се ради о животињи старијој од три месеца,
(2) да је кућни љубимац био подвргнут тестирању серума крви на висину
титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса беснила, и то са
граничним титром од најмање 0,5 IU/ml у лабораторији која је овлашћена од
стране Европске уније, најмање 30 дана после вакцинације и три месеца пре
изношења, с тим што се тестирање серума крви не мора понављати за животиње
које су после претходне титрације биле редовно ревакцинисане у интервалима
одређеним у упутству произвођача вакцине.
Кућни љубимци који су млађи од три месеца не могу се износити док не
достигну старост која је прописана за вакцинисање, као и ако после
вакцинисања нису били подвргнути тестирању серума крви на висину титра
специфичних неутрализирајућих антитела на вирус беснила, осим ако надлежни
орган земаља наведених у делу А и Б Прилога 1 не одреди другачије.
б) Услови за некомерцијално кретање кућних
љубимаца који се уносе са подручја земаља наведених у делу Ц Прилога 1,
као и из земаља које нису наведене у Прилогу 1
Члан 7.
За некомерцијално кретање кућних љубимаца из члана 2. тач. 1) и 2) овог
правилника са подручја земаља наведених у делу Ц Прилога 1, као и из земаља
које нису наведене у Прилогу 1, треба да буду испуњени следећи услови:
1) да су кућни љубимци трајно обележени на прописан начин;
2) да кућне љубимце прати уверење (сертификат) издато од стране
овлашћеног органа одређене земље, којим се, у случају да се ради о кућном
љубимцу старијем од три месеца, потврђује да је вакцинисан или ревакцинисан
против беснила регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање
једну антигенску јединицу по дози (WHO стандард) и која је урађена у складу са
упутством произвођача вакцине.
Поред услова из става 1. овог члана, у случају да се кућни љубимци
уносе из земаља које нису наведене у Прилогу 1, некомерцијално кретање тих
кућних љубимаца се може вршити под условом да су били подвргнути
тестирању серума крви на висину титра специфичних неутрализирајућих
антитела против вируса беснила, и то са граничним титром од најмање 0,5 IU/ml
у лабораторији која је овлашћена од стране Европске уније, најмање 30 дана
после вакцинације и три месеца пре изношења, с тим што се тестирање серума
крви не мора понављати за кућне љубимце који су после претходне титрације
били редовно ревакцинисани у интервалима одређеним у упутству произвођача
вакцине, а у случају да се ради о поновном уношењу кућних љубимаца,
чињеница о тестирању серума крви потврђује се пасошем.
Ако је у земљама наведеним у делу Ц Прилога 1 повољна
епизоотиолошка ситуација у вези са беснилом, из тих земаља се може вршити
уношење кућних љубимаца који су млађи од три месеца.

4

в) Услови који се односе на кретање осталих животиња
Члан 8.
За некомерцијално кретање кућних љубимаца из члана 2. тачка 3) овог
правилника потребно је да те кућне љубимце прати уверење (сертификат) којим
се потврђује да су испуњени ветеринарско-санитарни услови за њихово
некомерцијално кретање.
3. Изглед и садржина обрасца уверења (сертификата) за кућне љубимце
Члан 9.
Изглед и садржина обрасца уверења (сертификата) за кућне љубимце из
члана 2. тач. 1) и 2) овог правилника дат је у Прилогу 2 - Ветеринарско уверење
за некомерцијално кретање паса, мачака и крзнашица приликом уласка у
Републику Србију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део.
Изглед и садржина обрасца уверења (сертификата) за птице дат је у
Прилогу 3 - Ветеринарско уверење за некомерцијално кретање кућних
љубимаца - птица, приликом уласка у Републику Србију, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Изглед и садржина обрасца уверења (сертификата) за кућне љубимце из
члана 2. тачка 3) овог правилника, изузев птица, дат је у Прилогу 4 Ветеринарско уверење за некомерцијално кретање кућних љубимаца:
бескичмењаци (изузев пчела и ракова), украсне тропске рибице, водоземци,
гмизавци и сисари (глодари и домаћи кунићи) приликом уласка у Републику
Србију, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
4. Завршна одредба
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:110-00-00292/2010-09
У Београду, 11. фебруара 2011. године

МИНИСТАР
др Саша Драгин
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Прилог 1

ЛИСТА ЗЕМАЉА СА ПОВОЉНОМ СИТУАЦИЈОМ У ВЕЗИ СА БЕСНИЛОМ
(у складу са Уредбом EC/998/2003 Европске заједнице)
Део А
IE Ирска
MT Малта
SE Шведска
UK Уједињено Краљевство
Део Б
Одељак 1.
1) DK Данска, укључујући GL Гренланд и FO Фарска острва
2) ES Шпанија, укључујући Балеарска острва, Канарска острва, Цеута и Мелила
3) FR Француска, укључујући GF Француску Гвајану, GP Гвадалупу, MQ Мартиник и
RE Реунион
4) GI Гибралтар
5) PT Португал, укључујући Азорска острва и Мадеира острва
6) Државе чланице ЕУ које нису наведене у Глави I. и тачкама 1), 2), 3) и 5) овог одељка
Одељак 2.
AD Андора
CH Швајцарска
HR Хрватска
IS Исланд
LI Лихтенштајн
MC Монако
NO Норвешка
SM Сан Марино
VA Ватикан
Део Ц
Списак земаља наведен у овом делу садржи земље које су доказале свој статус у односу на
беснило, у складу са посебним поступком Европске комисије:
AC Ускршња острва
AE Уједињени Арапски Емирати
AG Антигва и Барбуда
AN Холандски Антили
AR Аргентина
AU Аустралија
AW Аруба
BA Босна и Херцеговина
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BB Барбадос
BH Бахреин
BM Бермуда
BY Белорусија
CA Канада
CL Чиле
FJ Фиџи
FK Фолкландска острва
HK Хонг Конг
JM Јамајка
JP Јапан
KN Свети Кристофер и Невис
KY Кајманска острва
LC Санта Луција
MS Монтстерат
MU Маурицијус
MX Мексико
MY Малезија
NC Нова Каледонија
NZ Нови Зеланд
PF Француска Полинезија
VC Сент Пјер и Микелеон
RU Руска Федерација
SG Сингапур
SH Сент Хелена
TT Тринидад и Тобаго
TW Тајван
US САД
VC Сент Винсент и Гренадини
VG Британска Девичанска Острва
VU Вануату
WF Валис и Футуна
YT Мајот
Листа земаља са повољном епизотолошком ситуацијом у вези са беснилом редовно се
усаглашава са прописима Европске уније којима се регулише ова материја.
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Прилог 2

ГРБ/EMBLEM

VETERINARY CERTIFICATE
ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ
for domestic dogs, cats and ferrets entering the Republic of Serbia for non-commercial movements
за некомерцијално кретање домаћих паса, мачака и крзнашица приликом уласка у Републику Србију
COUNTRY of dispatch of the animal:
ЗЕМЉА отпремања животиње: ___________________________
Serial number of the Certificate:/ Серијски број уверења:
I. OWNER/RESPONSIBLE PERSON ACCOMPANYING THE ANIMAL / ВЛАСНИК/ОСОБА ОДГОВОРНА ЗА ЖИВОТИЊУ
First name:/ Име:

Surname: / Презиме:

Address:/ Адреса:
Postcode:/ Поштански број:

City:/ Град:

Country:/ Земља:

Telephone:/ Телефон:

II. DESCRIPTION OF THE ANIMAL / OПИС ЖИВОТИЊЕ
Species:/ Врста:

Breed:/ Раса:

Sex:/ Пол:

Date of birth:/ Датум рођења:

Coat ( color and type):/ Крзно (боја и тип):

III. IDENTIFICATION OF THE ANIMAL / ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖИВОТИЊЕ
Microchip number:/ Број микрочипа:
Location of microchip:/ Место микрочипа:

Date of microchipping:/ Датум микрочиповања:

Tattoo number: / Тетовир број:

Date of tattooing:/ Датум тетовирања:

IV. VACCINATION AGAINST RABIES / ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ БЕСНИЛА
Manufacturer and name of vaccine:/ Произвођач и назив вакцине:
Batch number:/ Број серије:

Vaccination date:/ Датум вакцинације:

Valid until:/Важи до:

V. RABIES SEROLOGICAL TEST (when required)/ СЕРОЛОШКИ ТЕСТ НА БЕСНИЛО (када се захтева)
I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample, taken on (dd/mm/yyyy), and tested in an EU-approved
laboratory, which states that the rabies neutralizing antibody titre was equal to or greater than 0,5 IU/ml./ Ја сам видео званичне резултате серолошког теста,
добијене на узорку ___________________ , тестираном у лабораторији, овлашћеној од стране ЕУ и који потврђују да је титар неутрализујућих
антитела исти или већи од 0,5 IU/ml.
OFFICIAL VETERINARIAN OR VETERINARIAN AUTHORISED BY COMPETENT AUTHORITY (in the letter case, the competent authority must
endorse the certificate)/ НАДЛЕЖНИ ВЕТЕРИНАР ИЛИ ВЕТЕРИНАР ОВЛАШЋЕН ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ( у последњем
случају, надлежни орган мора потврдити уверење)
First name:/ Име:

Surname:/ Презиме:

Address:/ Адреса:

Signature, date and stamp:/ Потпис, датум и печат:

Postcode:/ Поштански број:
City:/ Град:
Country:/ Земља:
Telephone:/ Телефон:
(*)Delete as applicable / Обрисати по потреби
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ENDORSEMENT BY THE COMPETENT AUTHORITY (not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)
ОДОБРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ( није неопходно, када уверење потписује надлежни ветеринар)

Date and stamp:
Датум и печат:

NOTES FOR GUIDANCE / УПУТСТВО
1. Identification of the animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate.
Идентификација животиње (тетоважа или микрочип) се мора проверити пре попуњавања уверења.
2. The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards.
Вакцина против беснила мора бити инактивисана и произведена у сагласности са OIE стандардима.
3. The certificate is valid for four months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority, or until the date of expiry of
the
vaccination shown in Part IV, whichever is earlier.
Уверење је валидано четири месеца након потписивања од стране ветеринарског инспектора или одобрења надлежног органа или до истека
вакцинације, приказане у делу IV, који год датум да је скорији.
4. This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof, including the identification details of the animal concerned,
vaccination details and the result of the serological test.
Ово уверење мора пратити додатне документације или њихова оверена копија, укључујући и идентификационе податке о животињи, вакцинацији
и резултатима серолошког теста.
TERMS OF USE/ УСЛОВИ ПРИМЕНЕ
(a) Entry in the Republic of Serbia /Улазак у Републику Србију
(1) From country’s from list/ Из земаља са листе
Parts I, II, III I IV must be completed).
Треба попунити делове I, II, III и IV
(2) From others country’s / Из осталих земаља
Parts I, II, III, IV and V must be completed. The sample, referred to in Part V must have been taken more than three months before the entry.
Морају бити попуњени делови I, II, III, IV и V. Узорци, наведени у делу V морају бити узети најмање три месеца пре транспорта.
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Прилог 3
EMBLEM /ГРБ
VETERINARY CERTIFICATE FOR PET BIRD(S) ENTERING THE REPUBLIC OF SERBIA FOR NON-COMMERCIAL MOVEMENT
ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА-ПТИЦА, ПРИЛИКОМ УЛАСКА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
I.1. Consignor/ Пошиљалац

I.2. Certificate reference numbe/r Серијски број I.2.a.
уверења
I.3. Central Competent Authority/ Централни надлежни орган

Address/ Адреса

□

Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци
Part I: Details of dispatched consignment

Име/ Name/
Tel. No./ Тел.број
I.5. Consignee/ Прималац

I.4. Local Competent Authority/ Локални надлежни орган
I.6.

Name/ Име
Адреса/ Address/ Cím
Address/ Адреса
Поштански код/ Postal code/ Irányítószám
Postal code/ Поштански код
Tel.No/ Тел.број
I.7 Country of origin/ ISO code/ 1.8 Region of origion
Земља порекла
ИСО код Регион порекла

Code/
Код

I.11. Place of origin Место порекла
Holding / Газдинство

Other / Друго

□

Name / Назив
Approval number / Одобрени број
Address / Адреса
Name / Назив
Approval number / Одобрени број
Address / Адреса
Name / Назив
Approval number / Одобрени број
Address / Адреса
I.13. Place of origin / Место утовара

□

Ship / Брод

Railway wagon/Железнички вагон
Road vehicle/Камион

□

Holding / Газдинство

□

Approved body/ Одобрено тело
Name / Назив
Address / Адреса

I.10 Region of Code/
Код
destination/
Регион
одредишта
Quarantine / Карантин

□

□
□

Other / Друго
Approval number / Одобрени број

Postal code/ Поштански код
I.14.Date of departure/ Датум отпреме Time of departure / Време
отпреме

Approval number / Одобрени број

I.15. Means of transport/ Транспортно средство
Aeroplane / Авион

ISO code/
ИСО код

I.12.Place of Destination/ Место одредишта

□

Address / Адреса

I.9 Country of
destination/ Земља
одредишта

□

I.16

□

□

Other/ Друго
Identification/ Идентификација

I.17. No(s) of CITES / Број(еви ) CITES-а

Documentary references/ Ознаке са докумената
I.18. Description of the Animal / Опис животиње

I.19. Custom code (HS code)/ Царински код (ЦKкод)
I.20. Quantity / Количина

I.21.

I.22. Number of packages
/ Број пакета

I.23. Identification of container/Seal number / Идентификација нa контејнеру/Број печата

I.24.

I.25. Animals certified for / Роба одобрена за:
Pets / Кућни љубимци
I.26.

□

Quarantine / Карантин

□

I.27. For import or admission into RS / За увоз или пријем у РС
Definitive import/ Коначни увоз

□

□

Део
II:Ветериарск
и сертификат
Part II :
Certification
Partie II :
Certification

II. Health information / Информација о здравственом стању

□11

ll.a.Certificate reference number/
Серијски број уверења

II.b.

I.28. Identification of the Animal / Идентификација робе
Species / Врста
(Scientific name)/ (Научно име)
Identification number / Идентификациони број

Identification system / Начин идентификације

Quantity / Количина

Pet birds / Птице љубимци
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I, the undersigned, official veterinarian of________________________(insert name of country) certify that:
Ја, доле потписани, званични ветеринар из________________________(уписати име земље) потврђујем да:
1.

The country of dispatch is a member country of the World Organisation for Animal Health (OIE and belongs to the OIE Regional
Commission for______________________________(insert name of Regional Commission).
Земља отпреме је чланица Светске организације за здравље животиња (ОИЕ и припада ОИЕ Регионалној комисији
за_____________________(уписати назив Регионалне комисије)
(a) The birds described in point I.28 have been subjected today, within 48 hours or the last working day prior to dispatch, to a
clinical inspection and found free of obvious signs of disease.
Птице описане у тачки I.28 биле су подвргнуте данас, у оквиру 48 сати или последњег радног дана пре испоруке,
клиничком прегледу и нађено је да су слободне од клиничких знакова болести
(b) The birds comply with at least one of the following conditions:
Птице испуњавају најмање један од следећих услова:
either they have been confined on the premises specified in point I.11 under official supervision for at least 30 days prior to dispatch and
effectively protected from contact with other birds (1)
или
оне су биле у објектима назначеним у тачки I.11 под званичном надзором најмање 30 дана пре испоруке ефективно
заштићене од контакта са другим птицама (1)
or
[they have been vaccinated and at least on one occasion re-vaccinated within the last 6 months and not later than 60 days prior to
dispatch, in accordance with the manufacturer’s instructions against avian influenza using an H5 vaccine approved for the species
concerned] (1)
или [оне су вакцинисане и најмање једанпут ревакцинисане у задњих 6 месеци а не мање од 60 дана пре испоруке, у складу са
произвођачким упутством, против птичијег грипа користећи H5 вакцину одобрену за дотичну врсту] (1)
or
[they have been isolated for at least 10 days prior to export and have been subjected to a test for the detection of H5N1 antigen or
genome, carried out on a sample taken not earlier than on the third day of isolation] (1)
или [оне су биле издвојене најмање 10 дана пре извоза и биле су подвргнуте тесту за откривање H5N1 антигена или генома,
спроведеном на узорку узетом не раније од трећег дана изолације] (1)
4.
The owner or the representative of the owner has declared/ Власник или представник је изјавио:
4.1. The birds will be accompanied during the movement by a person that is responsible for the animals./Птице ће током пута пратити
лице које је одговорно за животиње
4.2. The animals are not intended for commercial purposes / Животиње нису намењене за комерцијалне сврхе
4.3. During the period between the pre-movement veterinary inspection and the factual departure the birds will remain isolated from any
possible contact with other birds / У периоду ветеринарске инспекције пред испоруку до самог поласка птице ће остати
издвојене од било каквог контакта са другим птицама
either [4.4. The animals have undergone the 30 days pre-movement isolation without coming into contact with any other birds not covered
by this certificate.] (1)
или [4.4. Животиње су пред испоруку подвргнуте изолацији у трајању од 30 дана, и нису долазиле у контакт са било којим
другим птицама које нису покривене овим уверењем.] (1)

Notes: / Напомена
(1) Delete as necessary / Прецртати по потреби.
(*)The certificate is valid for 10 days. In case of transport by boat the validity is prolonged by the time of the sea voyage/
Уверење важи 10 дана. У сличају путовања бродом важност се продужава за дужину трајања путовања морем.

/ Official veterinarian/ Овлашћени ветеринар
______________________________________________________
Name (in capitals)/ Име(великим словима)
Date / Датум:

_____________________________________________
Qualification and title/ Квалификација и звање

______________________________________________
Signature/ Потпис:

Stamp / Печат

Прилог 4
EMBLEM/ GRB
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VETERINARY CERTIFICATE FOR PETS: INVERTEBRATES (WITH THE EXCEPTION OF BEES AND CRUSTACEANS), ORNAMENTAL
TROPICAL FISHES, AMPHIBIANS, REPTILES, RODENTS AND DOMESTIC RABBITS ENTERING THE REPUBLIC OF SERBIA
FOR NON-COMMERCIAL MOVEMENT
ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА: БЕСКИЧМЕЊАЦИ(изузев пчела и ракова); УКРАСНЕ
ТРОПСКЕ РИБИЦЕ, ВОДОЗЕМЦИ, ГМИЗАВЦИ И СИСАРИ(глодари и домаћи кунићи) ПРИЛИКОМ УЛАСКА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

1 . Country of origin / Земља порекла

2.1./ Certificate reference number / Број ветеринарског уверења
2.2. CITES No. (where applicable)/ CITES бр. (ако је потребно)

A. ORIGIN OF THE ANIMALS / ПОРЕКЛО ЖИВОТИЊА
3. Consignor name and address /Име и адреса пошиљаоца

4. Means of transport / Врста превозног средства
B. INTENDED DESTINATION / МЕСТО ОДРЕДИШТА
5. Final destination name and address / Име и адреса крајњег одредишта

C. IDENTIFICATION OF THE ANIMALS /ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЖИВОТИЊА
6. Species / Врста
животиња

7. Sex
/Пол

8. Age /Старост

9. / Individual identification number / serial mark (1)/
Појединачна идентификација/серијска ознака(1)

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

D. HEALTH INFORMATION / ПОДАЦИ О ЗДРАВЉУ
I. / I, the undersigned official veterinarian, certify that during the examination, within 5 days from dispatch, the animals described above have been
in a suitable state of health and have not shown any clinical sign of diseases these species are susceptible to./ Ја, доле потписани овлашћени
ветеринар потврђујем да су у време прегледа, у оквиру 5 дана од отпреме, горе наведене животиње биле у одговарајућем здравственом
стању и нису показивале никакве клиничке знаке болести на које су те врсте остељиве.
E. VALIDITY / ВАЖЕЊЕ
10. This certificate is valid for 4 months./Овај ветеринарски сертификат важи 4 месеца.
11 Date and place/Датум и место
12. Name, signature and stamp of the official veterinarian (2) / Име, потпис и печат
овлашћеног ветеринара

(1) / Individual identification number has to be registered wherever applicable except in case of small animals where common identification
number is applicable./ Индивидуална идентификација мора бити уписана где год је то применљиво осим у случајевима малих
животиња где је могућа заједничка идентификација.
(2) Signature and stamp colour shall be in a different colour from the print colour./Потпис и печат морају бити различите боје од боје
штампаног текста.
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