На основу члана 51. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС и 44/14),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ
ПРОГРАМА МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ
- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 61/16 од 7. јула 2016. године Члан 1.
У Правилнику о утврђивању Програма мера здравствене заштите
животиња за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 25/16), у Програму мера
здравствене
заштите
животиња
за
2016.
годину,
у
глави
V.
ИМУНОПРОФИЛАКТИЧКЕ МЕРЕ, у ставу 1. после речи: „језика” додају се запета и
речи: „као и вакцинацијом говеда против болести Нодуларни дерматитис”.
После одељка 6. Болест плавог језика, додају се назив одељка и одељак 7,
који гласе:
„7. Нодуларни дерматитис
Ради откривања и праћења болести Нодуларни дерматитис спроводи се
активни и пасивни надзор.
У случају појаве сумње на болест Нодуларни дерматитис на газдинству,
односно здравствених проблема код животиња на основу којих се може посумњати на
ову заразну болест, а које примети власник, држалац или ветеринар приликом активног
или пасивног надзора, интервенције или у било ком другом случају, сумња се обавезно
и без одлагања пријављује надлежном ветеринарском инспектору.
Уколико се у оквиру општине установи први случај сумње на заразну
болест Нодуларни дерматитис, надлежни ветеринарски инспектор, епизоотиолог и
ветеринар извршиће клинички преглед, епизоотиолошка испитивања и преглед
документације на газдинству. Уколико се на основу тога закључи да је сумња
оправдана, извршиће се и узорковање према посебној процедури и достављање узорака
у надлежни институт (Научни институт за ветеринарство Србије у Београду, Научни
институт за ветеринарство „Нови Сад” у Новом Саду и Ветеринарски специјалистички
институт „Краљево” у Краљеву).
У случају да се у оквиру зараженог подручја установи нови случај сумње
на Нодуларни дерматитис, поступа се на следећи начин:
1) у случају постављања сумње на први случај болести Нодуларни
дерматитис у одређеној епизоотиолошкој јединици извршиће се:
(1) клинички преглед,
(2) епизоотиолошко истраживање и
(3) узорковање (према посебној процедури) у циљу лабораторијских
испитивања у надлежном ветеринарском институту;
2) други и сви нови случајеви сумње на Нодуларни дерматитис са јасно
видљивим симптомима у оквиру једне епизоотиолошке јединице биће пропраћени

2
клиничким и епизоотиолошким испитивањем пријемчивих животиња на газдинству,
које ће извршити надлежни ветеринарски инспектор, епизоотиолог и ветеринар, на
основу којих се може потврдити случај болести и без лабораторијских испитивања.
Уколико се сумња не може потврдити без лабораторијских испитивања, извршиће се
узорковање и слање у надлежни ветеринарски институт.
Величина епизоотиолошке јединице (општина или део општине)
одређује се у зависности од епизоотиолошке ситуације, анализом ризика.
Ради спречавања ширења болести Нодуларни дерматитис извршиће се
вакцинација пријемчивих животиња на територији Републике Србије, према плану
вакцинације који доноси Министарство.
Вакцинација ће се извршити хомологним сојем атенуиране вакцине
против Нодуларног дерматитиса, према упутству произвођача вакцине.
Хитна вакцинација извршиће се на подручју Пчињског и Јабланичког
управног округа вакцином која је обезбеђена донацијом Европске комисије, као помоћ
Републици Србији у сузбијању и спречавању ширења болести Нодуларни дерматитис.
Средства за набавку вакцине (осим донације Европске комисије),
спровођење вакцинације према упутству произвођача, спровођење активног надзора,
дијагностичких испитивања у случају сумње на болест, надокнаду штете за угинуле и
убијене животиње, као и средства за спровођење наређених мера на зараженом
газдинству у циљу спречавања ширења епизоотије обезбеђена су у буџету Републике
Србије.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-00042/2016-09
У Београду, 30. јуна 2016. године
МИНИСТАР
проф. др Снежана Богосављевић Бошковић
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