
ПРИЛОГ IV/3 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 

 

Афричка куга свиња (АКС) – ОБРАЗАЦ ЗА УЗОРКОВАЊЕ 

 
 

Датум узорковања: ____________________ 

Држалац: ___________________________________ Адреса:_____________________ 

_____________________________________________Телефон: __________________ 

Место: _______________________________Општина:__________________________  

Власник: ___________________________________Адреса:__________________ ____   

Телефон ______________ 

Ветеринар који је узео узорке: 

 _______________________________________________ 

Ветеринар или специјалиста епизоотиологије који је доставио узорке ветеринарском 

институту: 

____________________   

 Датум узорковања: __________________ 

Овлашћена ветеринарска организација орган  ________________________________ 

Телефон: _______________ 

 

Сврха узорковања (означити одговарајуће поље): 

 

– Прва сумња на АКС у овој области  

– Нова сумња на АКС  у угроженој зони/зараженој зони   

– Узорковање за време убијања свиња  

– Узорковање свиња пре њиховог уклањања /непосредног 

убијања  

– Узорковање пре укидања мера у зраженој/угроженој зони 

(Навести законски основ) 

– Узорковање сентинел /енг. сентинел/ животиња    

– Узорковање на контактним газдинствима   

(датум:_______) 

– Узорковање мртвих/болесних животиња како би се 

искључила АКС   

– Узорковање у случају сумње на АКС у току ‘пост 

мортем’ инспекцијске контроле на кланици   

– Узорковање свиња када антибактеријска терапија у 

трајању од 5 дана није постигла резултате    

ИД газдинства: 

 

 



– Узорковање сумњивих свиња без клиничких знакова 

АКС   

– Узорковање сумњивих свиња које показују клиничке 

       знакове АКС    

– Узорковање свиња када је неопходно да се искључи 

АКС  (унети разлог узорковања): 

 

________________________________________ 

 

 

 

Клинички знаци типични за АКС су видљиви у току 

узорковања: ДА/НЕ (заокружити) 

Опишите видљиве клиничке знаке: 

 

 

 

 

Патоанатомске знаке типичне за АКС су видљиве у току 

узорковања: ДА/НЕ (заокружити) 

 

Опишите видљиве патоанатомске знаке: 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЗОРАКА 
Бр Идентификаци

ја узорака (број 

ушне маркице) 

Врста 

узорка 

Катргорија 

свиња 

Бр Идентификаци

ја узорака 

(број ушне 

маркице) 

Врста 

узорка 

Катергорија 

свиња 

1    11    

2    12    

3    13    

4    14    

5    15    

6    16    

7    17    

8    18    

9    19    

10    20    

Захтевана испитивања/тестови (означити одговарајуће поље):  

 

 Серолошка испитивања  

 Серолошка испитовања укључујући тест вирус неутрализације(енг.ВНТ)   

 Вирусолошка испитивања   

 Детерминација генотипа вируса АКС  



 
 

                                                                         Потпис особе која је узела узорке 

 

 
 


