На основу члана 51. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ
ПРОГРАМА МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 86/15 од 14. октобра 2015. годинеЧлан 1.
У Правилнику о утврђивању Програма мера здравствене заштите
животиња за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 32/15), у Програму мера
здравствене
заштите
животиња
за
2015.
годину,
у
поглављу
V.
ИМУНОПРОФИЛАКТИЧКЕ МЕРЕ, одељак 6. Болест плавог језика мења се и гласи:
„6. Болест плавог језика
Болест плавог језика спречава се сталним спровођењем одговарајућих
биосигурносних мера укључујући и контролу вектора болести.
Због појаве болести плавог језика у Републици Србији и другим земљама
у 2014. години, изазване серотипом 4 вируса болести плавог језика и ризика од појаве
болести у пограничним областима, извршиће се вакцинација пријемчивих животиња
(осим категорија намењених за клање).
Вакцинација ће се извршити инактивисаном вакцином која садржи
серотип 4 вируса, према упутству произвођача вакцине.
Вакцинација из става 2. овог одељка извршиће се у следећим управним
окрузима: борском, браничевском, јабланичком, нишавском, пиротском, пчињском,
топличком, зајечарском, севернобанатском, севернобачком и западнобачком, као и у
следећим општинама: Прибој, Пријепоље, Сјеница, Ковин, Бела Црква, Вршац,
Алибунар, Пландиште, Сечањ, Житиште, Нова Црња, Рашка, Нови Пазар, Тутин и
Брус. У случају погоршања епизоотиолошке ситуације вакцинација се може
спроводити и у другим епизоотиолошким јединицама.
Министарство може одобрити вакцинацију животиња у појединачним
објектима (фармама) и ван подручја из става 4. овог одељка или у другим
епизоотиолошким јединицама, уз образложен захтев власника, односно држаоца
животиње и позитивно мишљење надлежног ветеринарског института.
Ради откривања, праћења и сузбијања болести плавог језика спроводи се
надзор и мониторинг на болест плавог језика који укључује серолошка, вирусолошка и
ентомолошка испитивања, према плану Министарства. Поред дијагностичког
испитивања узорака крвних серума код пријемчивих животиња врши се и
континуирано хватање и идентификација вектора болести плавог језика (инсекта из
рода Culicoides), које ће омогућити да се одреди почетак и крај активности вектора.
Министарство може, на основу анализе ризика, у посебним околностима,
одобрити стављање у промет и упућивање на клање одређених категорија животиња,
под надзором ветеринарског инспектора.
Средства за набавку вакцине, спровођење вакцинације према упутству
произвођача, спровођење надзора и мониторинга, дијагностичка испитивања у случају
сумње на болест плавог језика, надокнаду штете за угинуле животиње, као и средства
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за спровођење наређених мера у зараженом газдинству у циљу спречавања ширења
епизоотије, обезбеђена су у буџету Републике Србије.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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