Прилог 5
ГРБ/ EMBLEM

ЗЕМЉА/ COUNTRY

Ветеринарско сертификат РС/ Veterinary certificate RS

ВЕТЕРИНАРСКИ СЕРТИФИКАТ
ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА: БЕСКИЧМЕЊАКА (изузев пчела и ракова); УКРАСНИХ ТРОПСКИХ
РИБИЦА, ВОДОЗЕМЦА, ГМИЗАВАЦА И СИСАРА (глодара и домаћих кунића)
VETERINARY CERTIFICATE
FOR PETS: INVERTEBRATES (WITH THE EXCEPTION OF BEES AND CRUSTACEANS), ORNAMENTAL TROPICAL FISHES, AMPHIBIANS,
REPTILES, RODENTS AND DOMESTIC RABBITS FOR NON-COMMERCIAL MOVEMENT

1. Земља порекла/ Country of origin /

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

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

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

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

7. Пол/Sex

8. Старост/Age

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

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
D. ПОДАЦИ О ЗДРАВЉУ/ . HEALTH INFORMATION
I. 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./
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
Е. ВАЖЕЊЕ/ VALIDITY
10. Овај ветеринарски сертификат важи 4 месеца./ This certificate is valid for 4 months.
11. Датум и место/ Date and place

12. Име, потпис и печат овлашћеног ветеринара./
Name, signature and stamp of the official veterinarian (2)

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