Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs
4374
Ha основу члана 51. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник PC”,
бр. 91/05, 30/10 и 93/12),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
о измени и допунама Правилника о утврђивању
Програма мера здравствене заштите животиња
за 2017. годину
Члан 1.
У Правилнику о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња
за 2017. годину („Службени гласник PC”, број 43/17), у Програму мера
здравствене заштите животиња за 2017. годину, у глави V.
ИМУНОПРОФИЛАКТИЧКЕ МЕРЕ, у одељку 6. Болест плавог језика, у ставу 2.
на крају додају се речи: „У случајевима повољне епизоотиолошке ситуације
и ниске активности, односно одсуства вектора, може се обављати промет
телади и јагњади, као и промет животиња које се упућују на клање, без
претходно спроведене вакцинације.”
У глави VII. ДИЈАГНОСТИЧКА ИСПИТИВАЊА ЖИВОТИЊА У ЦИЉУ
ОТКРИВАЊА БОЛЕСТИ И ИНФЕКЦИЈА И ОТПОРНОСТИ НА АНТИМИКРОБНА
СРЕДСТВА, у одељку 1. Бруцелоза, туберкулоза, ензоотска леукоза говеда,
инфективно запаљење вимена после пододељка г) Инфективно запаљење
вимена додају се назив пододељка и пододељак д), који гласе:
„д) Бруцелоза свиња
У случају појаве већег броја случајева, односно жаришта бруцелозе свиња
на одређеној епизоотиолошкој јединици, може се извршити дијгностичко
испитивање свиња у тој епизоотиолошкој јединици, односно повезаним
епизоотиолошким јединицама, према плану, односно програму
Министарства, а на предлог надлежног ветеринарског института.
Средства за дијагностичко испитивање свиња на бруцелозу према плану,
односно програму Министарства обезбеђена су у буџету Републике Србије.”
У одељку 3. Друге болести, у подољељку к) Афричка куга свиња став 2.
мења се и гласи:
„Врши се дијагностичко испитивање на Афричку кугу свиња свих угинулих
дивљих свиња и репрезентативног броја одстрељених дивљих свиња у
ризичним подручјима у складу са епизоотиолошком ситуацијом у окружењу
применом ЕЛИСА теста и молекуларних техника, у оквиру мониторинга,
активног и пасивног надзора на афричку кугу свиња, према програму
Министарства.”

После пододељка м) Здравствени надзор код дивљачи и дивљих животиња
додају се назив пододељка и пододељак н), који гласе:
„н) Меди Висна оваца и Артритис и енцефалитис коза
Случај болести меди висна оваца, односно aртритис и енцефалитис коза
представља стање болести у коме су изражени клинички симптоми и код
које је дијагностичким испитивањима утврђено присуство инфекције.
На основу резултата активног и пасивног епизоотиолошког надзора и
дијагностичких испитивања, вршиће се успостављање здравственог статуса
газдинстава оваца и коза на болести меди висна оваца, односно артритис и
енцефалитис коза, као и евидентирање и регистрација у Централној бази
газдинстава на којима су успостављени здравствени статуси на ове
инфекције, према програму Министарства. У зависности од здравственог
статуса према овим инфекцијама, врши се категоризација газдинстава, на
следећи начин:
1) газдинства са непознатим здравственим статусом (уколико нису вршена
дијагностичка испитивања);
2) газдинства у којима је утврђена инфекција (уколико су утврђени
случајеви болести);
3) газдинства слободна од меди висна оваца, односно артритиса и
енцефалитиса коза (уколико су све животиње у последњих 12 месеци
дијагностички испитане најмање једном са негативном серолошким налазом,
уколико се у току епизоотиолошког надзора нису утврдили клинички
симптоми болести, а у стадо се нису уводила болесна или серопозитивна
грла).
У циљу утврђивања преваленције меди висна оваца и aртритиса и
енцефалитиса коза врши се дијагностичко испитивање оваца, односно коза
на ове болести на фармама оваца и коза, према програму мониторинга
Министарства.
Средства за спровођење мониторинга на артритис и енцефалитис коза и
меди висна оваца, убијање и нешкодљиво уништавање клинички оболелих
животиња са позитивним лабораторијским налазом обезбеђена су у буџету
Републике Србије.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-68/2017-09
У Београду, 10. новембра 2017. године
Министар,
Бранислав Недимовић, с.р

