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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1379
На основу члана 48. став 3. Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”,
број 75/17) и члана 63. став 3. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

НАРЕДБУ
О МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И РАНО
ОТКРИВАЊЕ УНОСА ВИРУСА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА

1. Овом наредбом утврђују се мјере ради спречавања
појаве и раног откривања, уноса вируса афричке куге
свиња - Pestis suum african (у даљем тексту: АКС) на територији Републике Српске.
2. Наређује се власницима животиња предузимање сљедећих мјера:
1) обавезно, без одгађања, пријављивање ветеринару
или ветеринарском инспектору постојање болесних или угинулих домаћих свиња за које се не може искључити могућност присуства заразне болести АКС на основу клиничких
симптома или других разлога, као и да се домаће свиње у
случају сумње на АКС упуте на дијагностичко испитивање,
2) спровођење зоохигијенских, зоотехничких и биосигурносних мјера у складу са прописима из ветеринарства,
3) упознавање лица која раде на фарми са биосигурносним мјерама и са превентивним и контролним мјерама,
што потврђују потписаном изјавом о разумијевању и спровођењу биосигурносних захтјева и фактора ризика,
4) обиљежавање и вакцинисање домаћих свиња против
класичне куге свиња, као и да их у промету прати прописана ветеринарска документација, те да потичу искључиво са
имања која су слободна од заразних болести свиња,
5) држање домаћих свиња на имањима на начин којим
се спречава контакт са другим домаћим и дивљим свињама,
6) уклањање лешева, нејестивих дијелова закланих
свиња и нуспроизвода животињског поријекла на безбједан
и прописан начин.
3. Наређује се корисницима ловишта предузимање сљедећих мјера:
1) праћење здравственог стања дивљих свиња у ловишту и обезбјеђење система континуираног надзора од
лица која обављају стручне и ловочуварске послове у ловишту,
2) пријављивање нађене мртве дивље свиње и њихових дијелова (у даљем тексту: лешеви), без одгађања, а
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најкасније у року од два часа, надлежном ветеринарском и
шумарском инспектору, уз навођење географских координата и детаљног описа локације, односно мјеста гдје је леш
пронађен ради хитног организовања узимања потребних
узорака за дијагностичка испитивања и налагања ветеринарско-здравствених мјера у складу са прописом којим је
уређена ова област,
3) поступање са лешевима дивљих свиња на начин прописан овом наредбом и прописима из области ветеринарства,
4) да најкасније у року од два часа од извршеног санитарног одстрела дивље свиње или одстрела дивље свиње у
дијагностичке сврхе пријаве надлежном шумарском и ветеринарском инспектору ради узимања узорака и предузимања даљих мјера у складу са посебним прописом,
5) забрањено је месо дивље свиње одстријељене током
санитарног одстрела користити за људску исхрану прије
завршетка ветеринарско-здравственог прегледа и добијања
негативних резултата дијагностичког испитивања на заразну болест АКС,
6) одлагање и уништавање нејестивих унутрашњих
органа (желудац, танка и дебела цријева и др.) вршити на
безбједан начин,
7) најкасније у року од два часа од евисцерације одстријељених дивљих свиња (расијецања трупа и узимања
паренхиматозних органа), приликом које су уочене патолошке промене које би указивале на сумњу на појаву заразне болести АКС, ове промјене пријавити надлежном
ветеринару или ветеринарском инспектору,
8) евисцерацију одстријељених дивљих свиња обавезно врши лице из стручне, односно ловочуварске службе у
случају да није могуће обезбиједити присуство ветеринара,
9) забрањено је користити помије за исхрану дивљих
свиња,
10) обавезна примјена одговарајуће биосигурносне мјере у ловишту којом се спречава контакт између дивљих и
домаћих свиња због могућег ширења заразне болести АКС.
4. Надзор над спровођењем мјера утврђених овом наредбом и појачану контролу кретања и промета свиња
спроводе Републичка управа за инспекцијске послове и инспекција у саставу јединица локалне самоуправе.
5. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-744/19
21. августа 2019. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Пореска управа Републике Српске
На основу члана 47. Правилника о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника (“Службени
гласник Републике Српске”, број 4/13), Пореска управа Републике Српске, за период од 1.6.2019. до 31.7.2019. године,
објављује
ТАБЕЛА 1 - Преглед пореских обвезника који су одјавили јединствени идентификациони број
Редни
бр.

ЈИБ

Обвезник

Орг. јединица

Датум
одјаве

Овл. лица

Назив
статуса
обвезника

4

5

6

7

1
2
3
Организациона јединица: Бања Лука
1
4507399020001 “Дадо МД”, Михајловић Драгољуб с.п.

Бања Лука

1.6.2019.

2

4505063120005

Бања Лука

20.6.2019.

3

4509285190007

Угоститељска дјелатност “Шкорпион-дуо”,
Бања Лука
Шевер Маринко с.п. Бања Лука
4
4510261950009 Услуге “Management & Consulting”, Милош
Бања Лука
Пајић с.п. Бања Лука
Укупан број одјављених обвезника за организациону јединицу Бања Лука: 4.
Организациона јединица: Бијељина
5
4509729330005 Трговинска радња “Moby shop II”, Џевад Зехић Бијељина
с.п. Бијељина

“Хоризонт”, Којадиновић Недељка с.п.

30.6.2019.

Михајловић Драгољуб
Којадиновић Недељка
Шевер Маринко

одјављен

одјављен

30.6.2019.

Пајић Милош

одјављен

4.6.2019.

Зехић Џевад

одјављен

одјављен

