
                             
                   Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
   ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
               УПРВА ЗА ВЕТЕРИНУ 
             Број :323-02-07458/2004-05 
                   Датум: 26.04.2006 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије на основу члана 134. става 4. Закона о ветеринарству ( Сл. гласник РС 
91/05 ) и члана 47. тачка 3. Закона о државној управи ( Сл. гласник РС 79/05 ), 
доноси 

ИНСТРУКЦИЈУ 
о начину издавања ветринарских сертификата за кућне љубимце 
намењене некомерцијалном транспорту у земље чланице Европске 

Уније 
 Транспорт кућних љубимаца у земље чланице Европске уније регулисан је 
прописима ЕС 998/2003, 2004/2003 ЕС и односи се на следеће животињске врсте: 
псе, мачке и животиње из фамилије куна. Примењиваће се у свим случајевима 
некомерцијалног транспорта, при чему се под кућним љубимцем у смислу овог 
прописа сматрају горе побројане животиње и то када путују заједно са власником 
или другом особом одговорном за дату животнњу а нису намењене продаји или 
поклону. Приликом издавања ветеринарског сертификата за кућне љубимце, који 
улазе са територија трећих земаља на територију земаља чланица ЕУ осим Ирске, 
Велике Британије и Шведске, морају бити обезбеђени следећи услови: 

1. кућни љубимци морају бити трајно обележени јасно видљивим тетовир    
бројем или микрочипом који испуњава ISO стандард 11784 и 11785, 

2. кућни љубимци морају бити вакцинисане против беснила регистрованом 
инактивисаном вакцином. Као доказ да су животиње вакцинисане власници 
животиња морају приложити на увид потврду о вакцинацији. 

3.  власници кућних љубимаца мора приложити на увид потврду о здравственом 
     стању животиње издату од стране ветеринара најкасније 48h пре путовања, 
4. власници кућних љубимаца морају приложити резултат лабораторије 

овлашћене од стране Европске Уније, о урађеном прегледу серума крви 
кућних љубимаца на висину титра специфичних неутрализирајућих 
антитела против вируса беснила и то са граничним титром од најмање 0.5 
IJ/мл 

5. власници кућних љубимаца морају поседовати ветеринарски сертификат 
 издат од старне надлежне Републичке ветеринарске инспекције Републике 
 Србије. Ветринарски сертификат се издаје на захтев странке а након 
 пружања на увид доказа да су сви претходни, горе побројани услови 
 задовољени. 



6. власници кућних љубимаца чији су кућни љубимци вакцинисани 
 инактивисаном вакцином против беснила и који су већ једном обавили 
 тестирање серума својих кућних љубимаца у овлашћеној лабораторији а 
 потом редовно обављали ревакцинацију својих животиња у складу са 
 препоруком призвођача вакцине и за то имају валидну документацију, неће 
 морати накнадно да тестирају своје животиње.   

 
 У Великој Британији, Ирској и Шведској на снази су национални прописи 
ових земаља који прописују обавезно обележавање животиња искључиво 
микрочиповима и ветеринарске власти ових земаља захтевају обавезно 
карантинирање кућних љубимаца када долазе са територије трећих земаља. 

 
Обележавање и вакцинација кућних љубимаца 

 Обележавање и вакцинацију кућних љубимаца обављаће ветеринарскe 
организације која испуњавају услове прописане Законом и које су овлашћене од 
стране Министарсва пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 
да обављају ову врсту послова. Кућни љубимце се могу обележавати тетовирањем 
бројева у ушну шкољку или микрочиповима који испуњавају ISO стандард 11784 и 
11785 и то поткожно у пределу између лопатица. 

 Приликом обележавања и вакцинације животиња, ветеринарске 
организације морају да воде прописану евиденцију. Једном месечно, обавезно је 
достављање извештај Управи за ветерину, начелнику Одељења здравствене 
заштите о броју вакцинисаних животиња са њиховим подацима.  

 Вакцинација и ревакцинација против беснила, за потребе кућних љубимаца 
који путују на територију Европске уније, обавља ће се регистрованом 
инактивисаном вакцином против беснила, која садржи најмање једну антигенску 
јединицу по дози ( WНО стандар) и протоколу сагласном препоруци произвођача. 

Узорковање крви 
 Узорковање крви за потребе тестирања обавља ће ветринарске организације 
које испуњавају услове у смислу опреме неопходне за вађење крви и припрему 
узорака. Узорковање и слање серума могу да обављају амбуланте и ветеринарске 
станице које поред инструмената и опреме за вађење крви поседују опрему за 
припрему узорка и инактивацију серума: центрифугу са минимумом од 2000 
обртаја у миниути, водено купатило са могућношћу регулације температуре на 56 
ºС у трајању од 30 минута као и опрему за трајно обележавање кућних љубимаца. 
 Пре самог поступка узорковања крви обавезно провереити идентитет 
животиње. Ако се ради о већ обележеној животињи проверити идентитет 
контролом тетовир број или контролом микрочипа читачем микрочипова код 
животиња обележених микрочипом.  
 У случају да ветеринарске организације, које узоркују крв, неиспуњавају 
услове у погледу опреме за припрему и инактивацију серума, припрему и слање 
узорака у лабораторију овлашћену за одређивање висине титра специфичних 
неутрализирајућих антитела против вируса беснила у серуму животиња, обављаће 
надлежни ветеринарски научни или специјалистички институти. 



 Од сваке животиње ће се узорковати по два узорка крви пластичним 
вакутајнерима или бризгалицама и то најмање по пет милилитра свеже крви по 
узорку. Узорцима крви несмеју се додавати антикоагулантне материје. Приликом 
манипулисања са узорцима крви и издвајања серума избегавати хемолизу крви (ако 
се крв узима бризгалицом, пре истискивања крви из бризгалице у епрувету 
обавезно скинути иглу са бризгалице). Пуна крв се до издвајања серума може 
чувати у фрижидеру на температури од +4 ° С до +8 ° С најдуже три дана.   

 Узорковање крви за лабораторијско тестирање мора бити обављено 
најраније 30 дана после вакцинације против беснила и три месеца пре путовања у 
земље чланице Европске Уније. 

Издвајање серума, припрема и слање узорака 

Издвајање и инактивација серума обављаће се на следећи начин: 

1. центрифугирати коагулисану пуну крв у центрифуги на 2000 обртаја у 
минути у трајању од 10 минута.  

2. издвојити серума у чисту стерилну епрувету и инкубирати у воденом 
купатилу на температури од 56 °С у трајању од 30 минута. Потребно је 
издвојити најмање 1 мл серума из 1 узорка крви.  

3. епрувете са узорцима серума морају бити јасно означене. Ознака на 
епрувети сдржи тетовир број животиње или број микрочипа. Може се 
уписати име и презиме власника животиње и његова адреса. 

Паковање узорака обављаће се на следећи начин: 

1. примарну посуду (пластичну епрувету запремине 5 мл) са серумом 
херметички затворити и ставити у већу секундарну водонепропусну 
посуду ( например пластична епрувета запремине 15 мл. ) која се такође 
херметички затвара. 

2. између примарне посуде ( епрувете ) и секундарне посуде уметнути 
обичну или папирну вату у количини довољној да у случају лома 
примарне посуде може да упије сву количину серума. 

3. секундарна посуда се пакује у картонску или кутију од другог 
прикладног материјала. Секундарна посуда се у кутији фиксира 
стиропором или обичном хартијом.  

 Материјал упакован на овај начин задовољава услове паковања прописане 
Инструкцијом за паковање П650, тринаесте ревизије модела прописа Уједињених 
Нација који регулишу транспорт инфективних супстанци и безбедан је за слање. 
 Узорке мора пратити Зехтев за одређивање титра специфичних антитела 
против вируса беснила на коме ће бити назначено: да је серум инактивисан и да 
материјал није инфективан, даље, мора да садржи податке о идентификацији 
животиње, податке о власнику животиње као, датум узорковања и захтевану 
лабораторијску анализу.  



 Узорке серума ће за потребе власника кућних љубимаца слати ветеринарске 
организације које су обавиле вађење крви и припрему узорака. 
 Није дозвољено да власници кућних љубимаца сами шаљу или достављају 
узорке у лабораторију. 
 Узорци морају бити испоручени лабораторији која одређује ниво 
специфичних антитела, најкасније 24 часова након издвајања и инактивације 
серума. 

Одређивање титра неутрализирајућих специфичних антитела 
против вируса беснила 

 Лабораторијско тестирање серума и одређивања титра специфичних 
антитела против вируса беснила FVN тестом, могу обављати само лабораторије 
овлашћене од стране Европске Уније. У Републици Србији Пастеров Завод, Хајдук 
Вељкова 1 из Новог Сада испуњава услове међународног стандарда за извођење 
ове врсте теста и и има сагласност референтне лабораторије ЕУ «AFFSA NENSY» 
за обављање ове врсте тестирања. Власници кућних љубимаца чији су кућни 
љубимци вакцинисани инактивисаном вакцином против беснила и који су већ 
једном обавили тестирање серума својих кућних љубимаца у овлашћеној 
лабораторији а потом редовно обављали ревакцинацију својих животиња у складу 
са препоруком призвођача вакцине и за то имају валидну документацију, неће 
морати накнадно да тестирају своје животиње.  

Издавање ветеринарских цертификата 

 Након прибављана лабораторијских резултата, власници кућних љубимаци 
се са свом потребном документацијом обраћају надлежној ветеринарској 
инспекцији ради прибављана ветеринарског сертификата за кућне љубимце. 
Ветеринарски сертификат ће се издавати на формурлару V8 - 40/1 -7. Све трошкове 
који настају а то су: трошковн узорковања, припреме узорка, паковање, слања, 
анлизе узорка у овлашћеној лабораторији и издавања ветеринарских цертификата 
сносиће власници животиња. 

 Уз ову инструкцију је отштампан и Захтев за лабораторијско одређивање 
висине титра специфичних антитела против вируса беснила FVN тестом и чини 
њен саставни део.  

 

 

 

        Д И Р Е К Т О Р  

 

                             др Дејан Крњаић 



 
______________________________________    
______________________________________ 
______________________________________ 
      ( адреса лабораторије којој се шаље узорак) 
 

ЗАХТЕВ  
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ТИТРА СПЕЦИФИЧНИХ АНТИТЕЛА 
ПРОТИВ ВИРУСА БЕСНИЛА FVN ( Fluoroescent Antibody Virus 

Neutralization ) ТЕСТОМ  
Втеринар пошиљалац 

Име и презиме:  

Адреса:  

Телефон:     Fакс:        E-mail: 
 

Подаци о власнику животиње 

Име и презиме:  

Адреса:  

Телефон:     Факс:       E-mail: 
Подаци о животињи 

Име:       Врста животиње: 

Раса:      Пол:   Датум рођења:  

Тетовир број:  

Број микрочипа:  

Датум узорковања: 

Земља дестинације: 
Вакцинални статус животиње 

Укупан број примљених доза вакцине против беснила у животу:  

Датум задње вакцинације: 

Произвођачко име задње примљене вакцине:  
  Подаци о узорку: 
Врста лабораторијског узорка: инактивисани крвни серум 
 
МАТЕРИЈАЛ НИЈЕ ИНФЕКТИВАН 
 

 
Печат ветеринарске организације:                          Датум:_________________ 

 
 
 

        ________________________________ 
 * Захтев важи само за један узорак                                                                                           Потпис ветеринара пошиљаоца                              
   



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


