Остале државе

• ПСИ, МАЧКЕ И КРЗНАШИЦЕ
За унос паса, мачака и крзнашица потребно је да су 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.
3. 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.
• ОСТАЛЕ ЖИВОТИЊЕ:
-

 БЕСКИЧМЕЊАЦИ (изузев пчела и ракова),
 УКРАСНЕ ТРОПСКЕ РИБИЦЕ,
 ВОДОЗЕМЦИ,
 ПТИЦЕ (изузев живине),
 ГМИЗАВЦИ И
 СИСАРИ (ГЛОДАРИ И ДОМАЋИ КУНИЋИ)

За некомерцијално кретање набројаних животиња потребно је да те кућне љубимце прати
уверење (сертификат) којим се потврђује да су испуњени ветеринарско-санитарни услови
за њихово некомерцијално кретање.
Пример ветеринарских уверења (сертификата) за псе, мачке, крзнашице, птице и остале
кућне љубимце можете пронаћи овде:
Сертификат за некомерцијално кретање до пет паса, мачака и крзнашица ;
Сертификат за увоз или некомерцијално кретање више од пет паса, мачака и крзнашица ;
Сертификат за некомерцијално кретање кућних љубимаца - птица и изјава ;
Сертификат за некомерцијално кретање осталих животиња .
Контакт телефони:
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину,
Одељење за међународни промет +381 11/2602 634, +381 11/2602 498 и
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- Гранична инспекција +381 11/2602 774.
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