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ПРИЛОГ

Мјесто узимања узорака, учесталост, количине и врсте узорака од власника за коке носиље

Категорија / старост 
живине

Мјесто узимања 
узорка Врста и количина узорка Учесталост узорковања

Једнодневни пилићи Објекат за узгој
Једна транспортна подлога на сваких 500 испоручених 
пилића (највише десет подложака) и лешеве свих уги-
нулих пилића (највише 60) из сваке испоруке

При свакој испоруци пилића

Пиленке Објекат за узгој
Два пара навлака за обућу (у случају подног држања 
пиленки) или 2 ∙ 150 грама збирни узорак фецеса (у 
случају кавезног држања пиленки)

Двије недјеље прије почетка носи-
вости или премјештања у објекат за 
носиље

Одрасле коке носиље Објекат за коке 
носиље

Два пара навлака за обућу (у случају подног држања) 
или 2 ∙ 150 грама збирног фецеса (у случају кавезног 
држања)

Први пут са 24 ± 2 недјеље, а затим 
сваких 15 недјеља током производ-
ног циклуса
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На основу члана 44. став 3. и члана 46. став 4. Закона 

о ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 75/17) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КОНТРОЛИ 

САЛМОНЕЛOЗЕ У ЈАТИМА КОКА НОСИЉА И 
ПРОИЗВОДЊЕ КОНЗУМНИХ ЈАЈА ВРСТЕ Gallus gallus 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Правилнику о контроли салмонелoзе у јатима кока 

носиља и производње конзумних јаја врсте Gallus gallus у 
Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 54/18) у члану 4. у ставу 5. послије ријечи: “про-
извођача” додаје се ријеч: “и”, а ријечи: “ако је вршена вак-
цинација jaта,” бришу се.

Члан 2.
У члану 5. у ставу 2. досадашњи Прилог замјењује се 

новим Прилогом, који чини саставни дио овог правилника.

У члану 5. у ставу 3. у тачки 1. послије броја: “2” ријеч: 
“грама” брише се.

Члан 3.
Члан 8. мијења се и гласи:
“(1) Коришћење вакцине против узрочника салмонеле 

код јата кока носиља и производње конзумних јаја врсте 
Gallus gallus је обавезно.

(2) У склопу интерног програма контроле салмонело-
зе живине могу се користити инактивиране вакцине или 
живе вакцине за које је произвођач осигурао одговарајући 
метод за бактериолошко разликовање вакциналног од ди-
вљег соја.”.

Члан 4.
Члан 9. мијења се и гласи:
“Трошкове узорковања, слања, лабораторијског испи-

тивања и вакцинације сноси власник животиња.”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.05-335-235/20
8. априла 2020. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 25/09) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вредe  д о н о с и

ПРОГ РАМ
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ 

КАРАНТИНСКОГ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА Monilinia 
fructicola (Winter) Honey - ПРОУЗРОКОВАЧА АМЕРИЧКЕ 

СМЕЂЕ ТРУЛЕЖИ ПЛОДОВА ЈАБУЧАСТИХ И 
КОШТИЧАВИХ ВОЋАКА НА ПОДРУЧЈУ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин 

спровођења мјера, субјекти који их спроводe, извори и 
начин обезбјеђивања и коришћења средстава и начин 
контроле спровођења мјера посебног надзора над при-
суством Monilinia fructicola (Winter) Honey - проузроко-
вача америчке смеђе трулежи плодова јабучастих и ко-
штичавих воћака на подручју Републике Српске у 2020. 
години.

Члан 2.
(1) Циљ овог програма јесте утврђивање присуства, од-

носно одсуства карантинског штетног организма Monilinia 
fructicola - проузроковача америчке смеђе трулежи пло-

дова јабучастих и коштичавих воћака на мјестима улас-
ка пошиљки биљака домаћина које се увозе у Републику 
Српску, у матичним засадима регистрованих расадника, 
на пољопривредним газдинствима и окућницама и у про-
изводним засадима биљних врста домаћина патогена који 
су наведени у листи биљака домаћина карантинског штет-
ног организма Monilinia fructicola из Прилога 1. овог про-
грама, који чини његов саставни дио.

(2) Биљне врсте домаћини овог патогена у Републици 
Српској јесу коштичаве воћне врсте из рода Prunus, затим 
јабучасте врсте и остало биље наведено у Прилогу 1. овог 
програма.

(3) Посебним надзором истражује се шире подручје, 
односно локалитети на којим се у Републици Српској узга-
јају биљке домаћини из става 2. овог члана ради одређива-
ња статуса истраживаног подручја за наведени организам 
и утврђивања могућих путања уласка или ширења у Репу-
блици Српској.

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције карантинског штет-

ног организама Monilinia fructicola спроводи се при увозу и 
на цијелој територији Републике Српске.

(2) Посебан надзор, мјере надзора и узорковање матич-
них стабала из регистрованих засада и садног материјала 
из увоза спроводи Републичка управа за инспекцијске по-
слове (у даљем тексту: Инспекторат).

(3) Институције које имају овлашћење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тек-
сту: Mинистарство) за спровођење послова од јавног инте-
реса у области дијагностике штетних организама и заштите 




