
 

 

 

 
 

ЗДРАВСТВЕНИ СЕРТИФИКАТ 

За сирову храну за кућне љубимце за директну продају или споредни производи животињског порекла за 

исхрану крзнашица намењени за испоруку у Републику Србију или транзит(1)кроз њу  
HEALTH CERTIFICATE 

For raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals, intended for dispatch to or for transit 

through  (2) the Republic of Serbia 

 

ДРЖАВА/COUNTRY                  AUSTRIA                                                   Ветеринарски сертификат за РС / Veterinary certificate to RS/  
 I.1. Пошиљалац /Consignor/  

  

Име /Name/  

I.2. Серијски број сертификата/ 

Certificate reference number/  

I.2.a.  
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 Адреса /Address/    I.3.Централни Надлежни орган /Central Competent Authority/  

 

Тел.број./ Tel./  

I.4. Локални Надлежни орган/Local Competent Authority/  

I.5. Прималац/ Consignee 
     

  Име/Name/  

 
  Адреса /Address/  

 

  Поштански код/ Postcode /  
  Тел.број./ Tel. /  

I.6. Особа одговорна за товар у РС/ Person responsible for the load in 
RS /  

Име  / Name/  

 
Адреса /Address/  

Поштански код// Postcode/ 

Тел.број./ Tel. /  

I.7.Земља порекла/ 

Country of origin/  

 

ИСО код  

ISO code 

 

1.8 Регион  порекла/  

Region of origin/ 

 

Код/ 

Code 

 

I.9.Земља одредишта/  

Country of destination/  

 

ИСО код  

ISO code 

 

I.10. Регион одредишта 

Region of destination 

 

Код/ 

Code 

 

I.11. Место порекла / Place of origin/  

         

Назив/Name/                              Одобрени број/Approval number/  
 

 

Адреса/Address /  
 

 

Назив/Name/                               Одобрени број/ Approval number/  
 

 

Адреса/Address /  
 

 

Назив/Name/                               Одобрени број/ Approval number/  
 

 

Адреса/Address /  
 

I.12. Место одредишта/ Place of destination/  

 

  Назив/Name/                        Царински  магацин/ Custom warehouse/  

 

Одобрени број/ Approval number /    

 

                                                                                                                     

                                                                                             

 

 Адреса /Address/  

 

 
 

Поштански код/ Postcode/ 

I.13. Место утовара/ Place of loading/  I.14.  Датум отпреме/ Date of departure/  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
          Серијски број сертификата//Certificate reference number ___________________________________ 

           I.15.Транспортно средство/Means of  transport (1) /  

 

Авион/ /Aeroplane  □           Брод/Ship/  □                 

                               

Железничкивагон / Railway wagon/ □                          

Камион/ Road vehicle/                        □       

  Other/ Друго/               □                                                             

Идентификација/ Identification /: 

                                                                                                                                  

Ознаке са докумената/ / Documentary references/ : 

I.16 Улазни гранични прелаз у РС/ Entry BIP in RS/  

I.17 

 
 

I.18. Опис робе / Description of commodity/ I.19.Код робе(ЦKкод)/(CN koda)/ Commodity code 
(HS code)/  

    

 

 

 

 

I.20. Количинa / Quantity /  

 

 
I.21. Температура производа// Temperature of product /  

Просторије       □                                                    Расхлађено/          □                            Замрзнуто/ □ 

Ambient /                                                                      Chilled/                                                   Frozen 

 

I.22. Број пакета/Number of 

packages/ 

 

 

I.23.Идентификација нa контејнеру/Број пломбе/ Identification of container/Seal number/  I.24. Начин паковања /Type of 

packaging / 

 

 
I.25. Роба одобрена за/ Commodities certified for/  

Храну за животиње /  □                                                           Техничку употребу/ /   □               

Animal feedingstuff/                                                                          Technical use/                                      

                        
 

 

I.26. Транзит за трећу земљу кроз РС/ For transit to third country through RS 

□          

Трећа земља / 3rd country                                 ИСО код/  / ISO code/  

  

I.27. За увоз или пријем у РС /                                □ 

        For import or admission into RS /   

        

 
 

I.28. Идентификација робе / Identification of the commodities/  
 

      

 
                                                                            Одобрени број објекта/ Approval number of establishments/  

        Врста/ Species/                                                       Производни објекат /manufacturing plant/  

    (Научно име)/                                                                      

     (Scientific name)  

        

                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Нето маса/Net weight/                                                                 Број серије/ Batch number /                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



 

 

 

 

ДРЖАВА/COUNTRY      AUSTRIA                                      сировa хранa за кућне љубимце за директну продају или споредни производи животињског порекла за 

исхрану крзнашица/           raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals  

 

II. Информације о здрављу/ Health information II.a. Серијски број сертификата /  

Certificate reference number/. 

II.b.  
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Ја,доле потписани, званични ветеринар  изјављујем да сам прочитао и разумео Уредбу (EК) бр. 1069/2009 Европског 

Парламента и Савета (1a),   и  нарочито њен Члан10, односно еквивалтентне прописе у Републици Србији, и Уредбу 

Комисије(ЕУ) бр. 142/2011 (1b), и нарочито њено Поглавље II Анекса XIII, и Поглавље II Анекса XIV, односно еквивалтентне 
прописе у Републици Србији потврђујем да за претходно описану сирову храну за кућне љубимце или споредне производе 

животињског порекла следеће:   

I, the undersigned official veterinarian, declare that I have read and understood Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament 
and of the Council(1a), and in particular Article 10 thereof or equivalent veterinary legislation in Republic of Serbia, and Commission 
Regulation (EU) No 142/2011 (1b), and in particular Annex XIII, Chapter II and Annex XIV, Chapter II thereof or equivalent veterinary 
legislation in Republic of Serbia, and certify that the raw petfood or animal by-product described above 
II.1.   састоје се од споредних производа животињског порекла који испуњавају здравствене захтеве наведене у даљем тексту; 

consist of animal by-products that satisfy the health requirements below;  
 

II.2    састоји се од споредних производа животињског порекла: 
          consist of animal by-products: 

 

           (а)  који су добијени од меса које испуњава одговарајуће захтеве у погледу здравља животиња и јавног здравља, који су утврђени у:  
derived from meat which satisfies the relevant animal and public health requirements laid  down in: 

 

           -Уредби Комисије (ЕУ) број 206/2010 (3), односно еквивалтентним прописима у Републици Србији и под условом да       
животиње од којих је месо добијено потичу из трећих земаља, територије или дела територије (ISO код у случају земље или кодови у 
случају територије или дела територије), ) као што је наведено у тој Уредби, које су биле слободне од слинавке и шапа, куге говеда, 
класичне куге свиња, афричке куге свиња, везикуларне болести свиња, у последњих 12 месеци и на којима вакцинација није 
спроведена у том периоду (само у мери у којој се то односи на пријемчиве врсте животиња); 
           -Commission Regulation (EU) No 206/2010 (3),   or equivalent veterinary legislation in Republic of Serbia and provided the animals 
from which the meat is derived come from a territory or part of a territory ………….. (ISO code), as listed in that Regulation which has 
been free of foot-and-mouth disease, rinderpest, classical swine fever, African swine fever and swine vesicular disease for the last 12 
months and where no vaccination has taken place during that time (only as relevant for the susceptible species); 
 

         -и/или Уредби Комисије (ЕУ) број 798/2008 (4)   или еквивалентним прописима у Републици Србији и под условом да 

животиње од којих је месо добијено потичу из трећих земаља, са територије или дела територије (ISO код у случају 
земље или кодови у случају територије или дела територије) као што је наведено у тој Уредби, које су биле слободне од 

атипичне куге живине и авијарне инфлуенце у последњих 12 месеци; 

           -and/or Commission Regulation (EC) No 798/2008(4)   or equivalent veterinary legislation in Republic of Serbia, and provided the 
animals from which the meat is derived come from a territory or part of a territory … (ISO code) as listed in that Regulation 

which has been free from Newcastle disease and avian influenza for the last 12 months; 

 
            -и/или  Уредби Комисије (ЕУ) број 119/2009(5), или еквивалентним прописима у Републици Србији и под условом да 

животиње од којих је месо добијено потичу из земаља, са територије или дела територије (ISO код у случају земље или 

кодови у случају територије или дела територије) као што је наведено у тој Уредби, које су биле слободне од слинавке и 
шапа, куге говеда, класичне куге свиња, афричке куге свиња, везикуларне болести свиња, атипичне куге живине и 

авијарне инфлуенце у последњих 12 месеци и на којима вакцинација није спроведена у том периоду (само у мери у којој се 

то односи на пријемчиве врсте животиња); 
              -and/or Commission Regulation (EC) No 119/2009 (5), or equivalent veterinary legislation in Republic of Serbia and provided the 

animals from which the meat is derived come from a territory or part of a territory … (ISO code) as listed in that Regulation which 

has been free from foot and mouth disease, rinderpest, classical swine fever, African swine fever, swine vesicular disease, 
Newcastle disease and avian influenza for the last 12 months and where no vaccination has taken place during that time (only as 

relevant for the susceptible species); 

 
          (б) који су добијени од животиња које су у кланици подвргнуте ante -mortem здравственом прегледу у периоду од 

24 сата пре клања и које нису показивале знаке болести, наведене у поменутој Уредби   на које су те животиње 
пријемчиве; и 

          (б) derived from animals that, at the slaughterhouse, have passed the ante-mortem health inspection during the 24 hours before the 

slaughter and have shown no evidence of the diseases referred in the Regulations above for which the animals are susceptible; and 
 

          (c) које су добијене од животиња са којима се поступало у кланици пре клања и током клања или убијања у складу са 

одговарајућим одредбaма Директиве Савета 93/119/EЗ(6) или еквивалентним прописима у Републици Србији о заштити 
животиња приликом клања или убијања; или 

          (c) derived from animals that have been handled in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in accordance 

with the relevant provisions of  Union legislation  Regulation (EC) No 1099/2009 or equivalent veterinary legislation in Republic 
of Serbia on the protection of animals at the time of slaughter or killing;or  

 

          (d) у случају хране за крзнашице добијене од  водених животиња које задовољавају услове здравља животиња и 

јавног здравља наведених у Одлуци Комисије  2006/766/EЗ(7), потичу из земаља и њених подручја (ISO код) као 
што је наведено у Анексу II те Одлуке; или еквивалентним прописима у Републици Србији 

          (d) in the case of feed for fur animals derived from aquatic animals which satisfies the r elevant animal and public health 

requirements laid down in Commission Decision 2006/766/EC( 7), come from countries or territories thereof…….. (ISO 

code) as ;listed in Annex II to that Decision;  or equivalent veterinary legislation in Republic of Serbia 

       

 



 

 

 

 

 

ДРЖАВА/COUNTRY        AUSTRIA                                  сировa хранa за кућне љубимце за директну продају или споредни производи животињског порекла за 

исхрану крзнашица/            raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals 

 

II. Информација о здрављу/ Нealth information/  

ll.a.  Серијски број сертификата/ Certificate 

reference number/  
II.b. 

            
II.3. састоје се само од следећих споредних производа животињског порекла:   

             consist only of the following animal by-products 
  

         (а)  делова закланих животиња, који су били подесни за исхрану људи у складу са законодовством Европске уније, или еквивалентним 

прописима у Републици Србији, али нису намењени за исрхану људи из комерцијалних разлога, и 
              parts of slaughtered animals, which were fit for human consumption in accordance with Union legislation, or or equivalent veterinary legislation 

in Republic of Serbia, but are not intended for human consumption for commercial reasons, and 

         (б)  делова закланих животиња, који су одбачени као неподесни за исхрану људи, али не показују ниједан знак заразних болести за љу де 
или животиње, и потичу од трупова који су подесни за исхрану људи у,  у складу са законодовством Европске уније, или 

еквивалентним прописима у Републици Србији 

               parts of slaughtered animals, which were rejected as unfit for human consumption but are not affected by any signs of diseases 
communicable to humans or animals and derive from carcases that are fit for human consumption in accordance with Union legislation, or 

equivalent veterinary legislation in Republic of Serbia 

 
II.4          добијени су и припремљени без контакта са другим материјалом који не испуњава услове утврђене у наведеним Уредбама,односно 

еквивалентним прописима у Републици Србији и са њим се руковало тако да се избегне контаминација патогеним агенсима; 

                have been obtained and prepared without contact with other material not complying with the conditions laid down in the Regulations above,or equivalent 
veterinary legislation in Republic of Serbia, and it has been handled so as to avoid contamination with pathogenic agents; 

 

II.5          запаковани су у финално паковање које носи налепницу с натписом „СИРОВА ХРАНА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ - НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ“ 
или „СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ЗА ИСХРАНУ КРЗНАШИЦА - НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ“, а затим у непропусне и 

службено запечаћене кутије/контејнере или у ново паковање које спречава цурење и службено запечаћене кутије/контејнере који носе налепнице с 
натписом „СИРОВА ХРАНА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ - НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ“ или „СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ЗА 

ИСХРАНУ КРЗНАШИЦА - НИЈЕ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ“, и називом и адресом одредишног објекта; 

                have been packed in final packaging which bear labels indicating ‘RAW PET FOOD — NOT FOR HUMAN CONSUMPTION’ or ‘ANIMAL BY-
PRODUCTS FOR FEED FOR FUR ANIMALS — NOT FOR HUMAN CONSUMPTION’ and then in leak-proof and officially sealed boxes/containers or in new 

packaging preventing any leakage and officially sealed boxes/containers which bear labels indicating ‘RAW PET FOOD — NOT FOR HUMAN 

CONSUMPTION’ or ‘ANIMAL BY-PRODUCTS FOR FEED FOR FUR ANIMALS — NOT FOR HUMAN CONSUMPTION’, and the name and the address of 
the establishment of destination; 

 

II.6           у случају сирове хране за кућне љубимце: 
                  in the case of raw petfood: 

(a)припремљена је и складиштена у објекту које је одобрио и који је под надзором надлежног органа у складу са чланом 24. Уредбе (ЕЗ) број 1069/2009 

односно еквивалентним прописима у Републици Србији, и 
                    have been prepared and stored in a plant approved and supervised by the competent authority in accordance with Article 24 of Regulation (EC) No 1069/2009, or 

equivalent veterinary legislation in Republic of Serbia,and 

(b)испитана је узимањем најмање пет случајних  узорака из сваке серије, који су узети током сладиштења (пре отпремања) и испуњавају следеће 
стандарде(8): 

                    were examined by random sampling of at least five samples from each batch taken during storage (before dispatch) and complies with the following standards(8): 

Salmonella:   одсутна у 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 
                  Salmonella:absence in 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 

Enterobacteriaceae:n=5, c=2, m=10, M=5000 у 1 граму;  

Enterobacteriaceae:n=5, c=2, m=10, M=5000 in 1 gram; 

 
II.7      (2) храна за кућне љубимце или споредни производи за исхрану крзнашица описани горе садрже или су добијени од споредних производа 

пореклом од преживара, и: 
                the petfood or animal by products to be fed to fur animals described above contains or is derived from animal-by-products of ruminant origian and: 
 
(2)          или/either [потичу из земље или региона која је класификована као земља са занемарљивим ТСЕ ризиком у складу са Одлуком 2007/453/ЕК, и 

у којима није било аутохтоних случајева БСЕ, и  
              originates from a country or region, which is classifiesd as posing a negligible BSE risk in accordance with Decision 2007/453/EC, and in which there 

has been no indigenous BSE case,and ]] 
 
(2)         или/or [потичу из земље или региона који је класификован као земља односно регион са занемарљивим ризиком у складу са Одлуком 

2007/453/ЕК, и у којима је било аутохтоних случајеваТСЕ, а споредни производи животињског порекла или добијени производи потичу од 
животиња рођених након датума забране исхране преживара месно коштаним брашном и чварцима пореклом од преживара, како је 
дефинисано у ОИЕ копненом здравственом коду, и ефиективно се спроводи у тој земљи или региону, и 

              оriginates from a country or region, which is classified as posing a negligible BSE risk in accordance with Decision 2007/453/EC in which there has 
been indigenous BSE case, and the animal-by-product or derived product were derived from animals born after the date from which the ban on the 
feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants, as defined in the OIE Terrestrial Health Code, has been effectively 
enforced in that country or region, and]] 



 

ДРЖАВА/COUNTRY     AUSTRIA                                     сировa хранa за кућне љубимце за директну продају или споредни производи животињског порекла за 

исхрану крзнашица/            raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals 

 

II. Информација о здрављу/ Нealth information/  

ll.a.  Серијски број сертификата/ Certificate 

reference number/  
II.b. 

            
 

 горе описана прерађена храна за кућне љубимце the petfood describe above: 
 

 (1) или/ either  [добијенa је од преживара осим говеда, оваца и коза/is derived from other ruminants than bovine, ovine or caprine animals.] 

 
     (1) или/ or     [добијена је од говеда, оваца или коза, и не садржи и није добијена од/  is derived from bovine, ovine or caprine animals and does not contain 

and is not derived from: 

 
                    (1) или/ either  [материјала пореклом од говеда, оваца, коза, осим оних који су добијени од животиња рођених, непрекидно узгајаних и 

закланих у земљи или региону који је класификован као регион са занемарљивим ТСЕ ризиком у складу са Одлуком 2007/453/ЕК/bovine, ovine and 

caprine materials other than those derived from animals born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified as posing a negligible BSE risk 
in accordance with Decision 2007/453/EC.]] 

 

                    (1) или/ or    [(а) специфичног ризичног материјала који је дефинисан у тачки 1 Анекса V Регулативе (ЕК) 999/2001 Европског Парламента и 
Савета односно еквивалентним прописима у Републици Србији/  specified risk material as defined in point 1 of Annex V to Regulation (EC) No 999/2001 of 

the European Parliament and of the Council or equivalent veterinary legislation in Republic of Serbia; 

 
                                               (b) механички сепарисаног меса добијеног од костију говеда, оваца или коза, осим од животиња које су рођене, непрекидно 

узгајане и заклане у земљи или региону који је класификован као регион са занемарљивим ТСЕ ризиком у  складу са Одлуком 2007/453/EZ  у којој није 

било домаћих случајева ТСЕ-а/mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals, except from those animals that were 
born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified as posing a negligible BSE risk in accordance with Commission Decision 

2007/453/EC , in which there has been no indigenous BSE case, 
  

                                         (c)споредни производи животињског порекла или производи добијени од говеда, оваца и коза које су убијене, након 

омамљивања и разарања ткива централног нервног система помоћу инструмента у облику дугачке шипке увучене у кранијалну шупљину  или 
убризгавањем гаса у кранијалну шупљину, осим осим од животиња које су рођене, непрекидно узгајане и заклане у земљи или региону који је 

класификован као регион са занемарљивим ТСЕ ризиком у  складу са Одлуком 2007/453/EZ  /animal by-product or derived product obtained from bovine, 

ovine or caprine animals which have been killed, after stunning, by laceration of the central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument 
introduced into the cranial cavity, or by means of gas injected into the cranial cavity, except for those animals that were born, continuously reared and slaughtered 

in a country or region classified as posing a negligible BSE risk in accordance with Decision 2007/453/EC.]]] 

 

 

 

 



 

ДРЖАВА/COUNTRY      AUSTRIA                                 сировa хранa за кућне љубимце за директну продају или споредни производи животињског порекла за 

исхрану крзнашица/           raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals 

 

II. Информација о здрављу/ Нealth information/  

 

ll.a.  Серијски број сертификата/ Certificate 

reference number/  

         

II.b. 

 

 

            
  Део I:/  Part I:/: 

 

- Рубрика I.6: Особа одговорна за пошиљку у РС:ову рубрику треба попунити само у случају ако је уверење за транзит робе; може се попунити ако је 
уверење за увоз робе/ Box reference I.6: Person responsible for the consignment in the Republic of Serbia: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit 

commodity; it may be filled in if the certificate is for import commodity/  

 
-Рубрика I.12:Mесто одредишта: ову рубрику треба попунити само у случају ако је уверење за транзит робе.Производи који су у транзиту једино могу 

бити складиштени у слободним зонама, слободним магацинима и царинским магацинима./ Box reference I.12: Place of destination: this box is to be filled in only 

if it is a certificate for transit commodity. The products in transit can only be stored in free zones, free warehouses and  custom warehouses 
 

-Рубрика I.15: Регистарски број (за железнички вагони или контејнери и камиони), број лета (за авион) или име (за брод); информацију се мора дати у 

случају истовара или претовара./ Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship); information is 
to be provided in the event of unloading and reloading/ 

-Рубрика I.19: користи одговарајући ЦК код робе по следећим бројевима: 04.08, 05.06, 05.08,05.11, 23.01, 23.09 .Box I.19: use the appropriate Harmonized System (HS) 

code under the following heading: 04.08, 05.06, 05.08,05.11, 23.01, 23.09 
- Рубрика I.23: За контејнере за расути терет, навести број  контејнера и  број печата (где је применљиво)  / Box reference I.23: for bulk containers, the container 

number and the seal number (if applicable) should be given./ 

-Рубрика I.25: техничка употреба: било која употреба, изузев за исхрану животиња/ Box reference I.25: technical use: any use other than feeding of farmed 
animals, other than fur animals, and the production or manufacturing of petfood. 

-Рубрика I.26 и I.27: попунити у сагласности да ли је уверење за транзит или увоз / Box reference I.26 and I.27: fill in according to whether it is a transit or an import 
certificate. 

-Рубрика I.28:/ Box reference I.28: 

           Врста робе: навести сирова храна за кућне љубимце или споредни производ животињског порекла. 
           Nature of commodity: select raw petfood or animal by-product. 

           У случају сирвине за производњу сирове хране за кућне љубимце назначити научно име и врсту. 

           In case of raw material for manufacture of raw pet food indicate scientific name of the species. 
          У случају сировине за производњу хране за крзнашице одабрати од следећег: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, 

Invertebrata. 

          In case of raw material for manufacture of feed for fur animals select from the following: Aves, Ruminantia, Suidae,Mammalia other tnan ruminantia or 
suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrates other than Mollusca and Crustacea. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДРЖАВА/COUNTRY     AUSTRIA                                  сировa хранa за кућне љубимце за директну продају или споредни производи животињског порекла за 

исхрану крзнашица/                 raw petfood for direct sale or animal by-products to be fed to fur animals 

 

II. Информација о здрављу/ Нealth information/  

 

ll.a.  Серијски број сертификата/ 
Certificate reference number/  

         

II.b. 

 

 

Део II / Part II/: 

 

(1а)  Сл. лист L бр.300, 14.11.2009, стр.1.,OJ L 300, 14.11.2009, p. 1. 

(1б)  Сл. лист L  бр 54, 26.2.2011, стр. 1. OJ L 54, 26.2.2011, p.1 

(2)  Непотребно прецртати/ Delete as appropriate/ / 

(3)  Сл. лист L  бр 73, 20.3.2010, стр. 1./ OJ L 73, 20.3.2010, p. 1. 
(4)  Сл. лист L  бр 226, 23.8.2008, стр. 1./ OJ L 226, 23.8.2008, p. 1. 

(5)  Сл. лист L  бр 39, 10.2.2009, стр. 12.OJ L 39, 10.2.2009, p. 12. 

(6)  Сл. лист L  бр 340, 31.12.1993, стр. 21./ OJ L 340, 31.12.1993, p. 21. 
(7)  Сл. лист L  бр 320, 18.11.2006, стр. 53./OJ L 320, 18.11.2006, p. 53. 

(8)  где је:/ Where: 

      n=број узорака, који треба да се испитује;/ n=number of samples to be tested; 
      m =гранична вредност броја бактерија; резултати се сматрају задовољавајућим уколико број бактерија у једном узорку не прелази  m;/ 

      m =threshold value for the number of bacteria; the result is considered satisfactory if the number of bacteria in all samples  does not exceed m; 

      M=максимална вредност броја бактерија; резултати се сматрају незадовољавајућим уколико ако је број бактерија у једном или више узорака М 
или више; и/M =maximum value for the number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number of bacteria in  one or more samples is M or 

more; and 

      c=број узорака бактерија који може бити између m и М, узорци се и даље сматрају прихватљивим ако је број бактерија осталих узорака m или 
мањи./ c=number of samples the bacterial count of which may be between m and M, the sample still being considered acceptable if the bacterial count of the 

other samples is m or less. 

(9) Сл. лист L  147, 31.5.2001, стр. 1./OJ L 147, 31.5.2001, p. 1.  
(10) Сл. лист L 94, 1.4.2006, стр. 28./ OJ L 94, 1.4.2006, p. 28. 

 

– Потпис и печат морају бити  другачије боје од осталих одредница у уверењу./ The signature and the stamp must be in a different colour to that of the 
printing./. 

 

–  Напомена за особу одговорну за пошиљку у Републици Србији: овај сертификат је само за ветеринарску употребу и мора да прати пошиљку до 
граничне ветеринарске станице./ Note for the person responsible for the consignment in  the Republic of Serbia: This certificate is only for veterinary 

purposes and has to accompany the consignment until it reaches the border inspection post/   

 

 

Званични ветеринар/ Official veterinarian/  

 

 
 

______________________________________________                                      _____________________________________________________________                                                                                                                           

Име(великим словима)/ Name (in capitals):                                                                Квалификација и звање/Qualification and title                                                                                                          
  

 

 

 

Датум/ Date/:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                          Потпис/ Signature:                                                 

 

 

 

Печат:/ Stamp 
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