
 На основу члана 51. став 1. Закона о ветеринарству („Службени 

гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 – др. закон), 

 

 Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МЕРА 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

(објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 54 од 26. јула 2019. године) 

 

Члан 1. 

У Правилнику о утврђивању Програма мера здравствене заштите 

животиња за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 12/19), у Програму 

мера здравствене заштите животиња за 2019. годину, у Глави V. 

Имунопрофилактичке мере, у Одељку 1. Класична куга свиња, став 12. мења се 

и гласи: 

„Изузетно од става 2. овог одељка, у подручјима у којима је 

извршена регионализација (зонирање) и у подручјима у оквиру којих 

функционише каналисани систем (компартмент) за узгој и промет свиња не 

мора се спроводити вакцинација свиња. У оквиру ових подручја врши се надзор 

на класичну кугу свиња и службене контроле, као и  дијагностичка испитивања 

репрезентативног броја узорака према плану Министарства.ˮ 

 У Глави VII. Дијагностичка испитивања животиња у циљу 

откривања болести и инфекција и отпорности на антимикробна средства, 

Одељак 3. Друге болести, у пододељку ж) Трансмисивне спонгиофомне 

енцефалопатије речи: „у складу са Правилником о утврђивању мера раног 

откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних 

енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање 

ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести („Службени гласник 

РС”, бр. 96/10 и 33/16) и овим правилником” замењују се речима: „у складу са 

прописом којим се уређује утврђивање мера раног откривања и дијагностике 

заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину 

њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и 

искорењивање ове заразне болести и овим правилником”. 

 У тачки (а) Мониторинг говеда запета и речи: „као и на свим 

говедима старијим од 30 месеци која су здрава заклана за исхрану људи” бришу 

се. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
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