ПРИЛОГ IV/8
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за ветерину
Ветеринарска инспекција
Број:
Датум:

Ветеринарски инспектор на основу члана 147. Закона о ветеринарству (″Службени гласник
Републике Србије″, број: 91/05, 30/10, 93/12), члана 4, 5. и 7. Правилника о мерама за рано
откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести афричке
куге свиња (Сл. Гласник РС бр. 32/10), доноси,

РЕШЕЊЕ

I Газдинство ИД број:___________________, латитуда (X)________________
лонгитуда (Y)_______________, власника __________________________________,
адреса_______________________________________,општина___________________
проглашава се ЗАРАЖЕНИМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА.

II На на зараженом газдинству, ради сузбијања и искорењивања афричке куге свиња наређује се:
1) убијање свих свиња (еутаназија) на зараженом газдинству, без одлагања, под надзором
ветеринарског инспектора, на начин који обезбеђује да се током уништавања и превоза лешева и
материјала спречи ширење вируса афричке куге свиња;
2) узимање довољног броја узорака од убијених свиња како би се утврдио начин уношења вируса
афричке куге свиња на газдинство и одредило колико је дуго вирус био присутан на газдинству
пре него што је ова болест пријављена;
3) нешкодљиво уклањање лешева угинулих и убијених свиња, под надзором ветеринарског
инспектора;
4) проналажење и нешкодљиво уклањање, под надзором ветеринарског инспектора, производа,
сировина и отпадака пореклом од свиња које су заклане у периоду између вероватног уноса вируса
афричке куге свиња на газдинство и почетка спровођења наређених мера;
5) проналажење и нешкодљиво уклањање, под надзором ветеринарског инспектора, семена, јајних
ћелија и ембриона свиња, који су узети у периоду између вероватног уноса вируса афричке куге
свиња на газдинство и почетка спровођења наређених мера;

6) обрађивање свих материја и отпадака (нпр. хране за животиње), односно уништавање свих
материјала за једнократну употребу за које постоји вероватноћа да су контаминирани, а посебно
они који су коришћени за убијање, на начин да се уништи вирус афричке куге свиња;
7) чишћење и дезинфекција, а ако је потребно и дезинсекција објеката у којима су свиње држане,
возила у којима је вршен превоз, опреме, стеље и стајњака а након нешкодљивог уклањања лешева
свиња.
8) у случају примарног избијања афричке куге свиња врши се генетска типизација изолованог
вируса афричке куге свиња
III Мере забране на зараженом газдинству остају на снази до даљег, односно до момента престанка
мера у зараженом и угроженом подручју које буде одредило Министарство.
Образложење
Дана ________________, извршена је пријава сумње да је на газдинству ИД
број:_________________,
власника:
_________________________,
из___________________________, дошло до избијања заразне болести животиња афричке куге
свиња. Дана _______________ извршено је узорковање органа болесних и угинулих свиња и
спроведено епизоотиолошко испитивање на наведеном газдинству о чему је састављен записник
број: __________________, а такође су вођени и епизоотиолошки упитници који чине саставни део
записника. Узорци органа обеолелих и угинулих животиња достављени су Националној
референтној лабораторији за афричку кугу свиња. Након добијања позитивног резулата да је у
узорцима органа оболелих и угинулих животиња изолован вирус афричке куге свиња, дана
______________
потврђено
је
избијање
афричке
куге
свиња
на
гааздинству
власника________________________.
Сходно члану 147. Закона о ветеринарству (″Службени гласник Републике Србије″, број:
91/05, 30/10, 93/12), члановима 4, 5. и 7. Правилника о мерама за рано откривање, дијагностику,
спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести афричке куге свиња (Сл. Гласник
РС бр. 32/10) ветринарски инспектор је наредио спровођење мера сузбијање и искорењивање
заразне болести афричка куга свиња. Странка је упозната да има право да поднесе захтев за накнаду
штет ресорном министарству.
Поука о правном средству: против овог решења може се изјавити жалба министру пољопривреде у
року од 8 дана од дана уручења решења. Жалба не одлаже извршење решења.
ДОСТАВИТИ:
1.________________________________
2.Ветеринарском инспектору
3. .....................................институт
4. Евиденција
5. Архива

Ветеринарски инспектор

