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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1799/20 Предсједник
2. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), а у вези са чланом 6. Закона о студентском 
стандарду (“Службени гласник Републике Српске”, број 
34/08), Влада Републике Српске, на 79. сједници, одржаној 
9.7.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

“СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЛУКАВИЦА”

1. Александра Бјелица, дипломирани инжењер пољо-
привреде, разрјешава се дужности директора Јавне устано-
ве “Студентски центар Лукавица”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1850/20 Предсједник
9. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и дру-
гим именовањима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 6. Зако-
на о студентском стандарду (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на 79. сједни-
ци, одржаној 9.7.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

“СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЛУКАВИЦА”

1. Бранко Поповић, дипломирани економиста, именује 
се за вршиоца дужности директора Јавне установе “Сту-
дентски центар Лукавица” на период до два (2) мјесеца.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1851/20 Предсједник
9. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 32. став 2. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 75/17) и члана 43. став 1. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 78. сједници, одржа-
ној 2.7.2020. године,  д о н о с и

ПРОГ РАМ
НАДЗОРА НАД КЛАСИЧНОМ И АФРИЧКОМ КУГОМ 

СВИЊА КОД ДОМАЋИХ И ДИВЉИХ СВИЊА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом прописују се спровођење надзора над 

класичном и афричком кугом свиња код домаћих и дивљих 
свиња, узорковање и лабораторијска дијагностика.

Члан 2.
Циљ овог програма је рано откривање, спречавање 

појаве, ширења, праћење, сузбијање или искорјењивање 
класичне куге свиња (у даљем тексту: ККС) и афричке куге 
свиња (у даљем тексту: АКС) и прикупљање релевантних 
података с циљем сагледавања епизоотиолошке ситуације у 
односу на ККС и АКС код домаћих и дивљих свиња.

Члан 3.
(1) Надзором се обухватају све фарме на којима се узга-

јају свиње на територији Републике Српске, као и дивље 
свиње, а надзор подразумијева пасивни надзор домаћих и 
дивљих свиња.

(2) Пасивно надзирање укључује обавезно искључивање 
ККС и АКС у случајевима угинућа домаћих и дивљих свиња, 
те пријаву сумње на ККС и АКС у случају утврђених клинич-
ких или патоанатомских знакова или у случају када епидеми-
олошки подаци указују на могућу сумњу на ККС и АКС.

Члан 4.
(1) ККС је контагиозна вирусна болест домаћих и ди-

вљих свиња која изазива велике материјалне штете јер на-
носи огромне губитке у свињарској производњи, а шири се 
контактом заражених са здравим свињама, исхраном свиња 
помијама у којима има контаминираних остатака хране, 
контаминираном храном и водом, одјећом и обућом, кон-
таминираним предметима и опремом, превозним средстви-
ма, стајњаком, лешевима угинулих и труповима закланих 
животиња, месом и производима од меса, производима од 
дивљих свиња и ловачким трофејима, те за ово обољење 
свиња не постоји ефикасна терапија.

(2) Мјере контроле у случају сумње и потврде ККС про-
писане су и спроводе се у складу са прописима којима се 
уређује болест ККС.

(3) АКС је контагиознa вирусна болест домаћих и ди-
вљих свиња са потенцијалом за врло брзо ширење, које има 
озбиљне социоекономске и јавно-здравствене посљедице и 
од велике је важности за међународни промет животиња и 
производа животињског поријекла због немогућности нео-
метаног промета у случају потврђивања ове болести.

(4) АКС се шири контактом заражених са здравим 
свињама, исхраном свиња помијама у којима има контами-
нираних остатака хране, контаминираном храном и водом, 
одјећом и обућом, контаминираним предметима и опремом, 
превозним средствима, стајњаком, лешевима угинулих и 
труповима закланих животиња, месом и производима од 
меса, производима од дивљих свиња и ловачким трофеји-
ма, те за ово обољење свиња не постоји ефикасна терапија 
нити имунопрофилакса.

(5) Мјере контроле у случају сумње и потврде АКС про-
писане су и спроводе се у складу са прописима којима се 
уређује болест АКС.

Члан 5.
Надзор над ККС и АКС спроводе регистроване ветери-

нарске организације на додијељеном епизоотиолошком по-
дручју (у даљем тексту: ветеринарске организације), рефе-
рентна ветеринарска лабораторија и корисници ловишта.

Члан 6.
(1) Узорковање на фармама на којима се држи преко 15 

крмача, назимица и нераста и преко 50 товљеника врши се 
на сљедећи начин:

1) у случају да се на фарми затекну болесне свиње ста-
рије од два мјесеца, узима се узорак крви од двије болесне 
свиње (по свакој производној јединици) када петоднев-
на примјена антибактеријске терапије није довела до 
пада тјелесне температуре (или је довела до привременог 
спуштања те поновног раста тјелесне температуре свиње) 
нити до побољшања општег здравственог стања свиња и/
или болесне свиње са хеморагичним синдромом,

2) у случају угинућа, узима се узорак од угинулих дома-
ћих свиња (редовни морталитет) на начин да се сваке сед-
мице обавезно на испитивање доставе узорци од најмање 
прве двије угинуле свиње старије од два мјесеца (по свакој 
производној јединици).

(2) Узорковање на фармама на којима се држи до 15 кр-
мача, назимица и нераста и до 50 товљеника врши се на 
сљедећи начин:

1) у случају да се на фарми затекну болесне свиње ста-
рије од два мјесеца, узима се узорак крви од двије болесне 
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свиње када петодневна примјена антибактеријске терапије 
није довела до пада тјелесне температуре (или је довела до 
привременог спуштања те поновног раста тјелесне тем-
пературе свиње) нити побољшања општег здравственог 
стања свиња и/или болесне свиње са хеморагичним синд-
ромом, а ако на фарми има мање од 10 свиња, узорак крви 
се узима од свих болесних животиња,

2) у случају угинућа, узима се узорак од сваке угинуле 
домаће свиње.

(3) Узорци од дивљих свиња су узорци или цијели ле-
шеви свих нађених угинулих дивљих свиња и одстријеље-
них дивљих свиња које су показивале карактеристичне зна-
кове болести ККС и АКС.

(4) Овај програм обухвата до 3000 узорака, а план узор-
ковања по јединицама локалне самоуправе доноси Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
објављује га на својој интернет страници.

(5) Ветеринарске организације дужне су обавијестити 
власнике свиња на додијељеном епизоотиолошком подру-
чју о законској обавези пријављивања сумњивих (боле-
сних) и угинулих свиња ради спровођења овог надзора над 
ККС и АКС, као и ради спровођења мјера контроле, мјера 
у случају сумње и потврде ККС и АКС које су прописане 
и спроводе се у складу са прописима којима се уређује бо-
лест ККС и АКС.

(6) Ради спровођења овог програма, корисници ло-
вишта дужни су да:

1) пријаве нађене мртве дивље свиње и њихове дије-
лове - лешеве без одгађања, а најкасније у року од два 
часа, уз навођење географских координата и детаљног 
описа локације, односно мјеста гдје је леш пронађен 
ради хитног организовања узимања потребних узорака за 
дијагностичка испитивања и спровођења мјера контроле 
у случају сумње и потврде ККС и АКС, које су прописане 
и спроводе се у складу са прописима којима се уређује 
болест ККС и АКС,

2) најкасније у року од два часа од извршеног одстрела 
дивљих свиња које су показивале карактеристичне знакове 
болести ККС и АКС пријаве надлежном шумарском и вете-
ринарском инспектору ради хитног организовања узимања 
потребних узорака за дијагностичка испитивања и спро-
вођења мјера контроле у случају сумње и потврде ККС и 
АКС, које су прописане и спроводе се у складу са прописи-
ма којима се уређује болест ККС и АКС.

Члан 7.
(1) Дијагностику достављених узорака референтна ве-

теринарска лабораторија врши ELISA и PCR методама.
(2) Методе дијагностике су вирусолошке и молекуларне 

методе које се спроводе с циљем потврде присуства антиге-
на или генома вируса, те серолошке методе с циљем потвр-
де присуства специфичних антитијела против узрочника 
ККС и АКС.

(3) Узорци за анализу домаћих и дивљих свиња су ор-
гани (лимфни чворови, слезина, бубрези, сви унутрашњи 
органи код којих су макроскопски видљиве промјене) и 
узорци крви.

(4) Узимање одговарајућих органа за испитивање оба-
вља се на фарми или у шуми, и то искључиво уз придржа-
вање свих биосигурносних мјера на одговарајућем мјесту 
на фарми или у шуми које је издвојено од објеката са жи-
вим свињама (најбоље на локацији са које се лешеви одвозе 
на нешкодљиво уништавање).

Члан 8.
(1) Узорци се достављају у референтну ветеринарску 

лабораторију у што краћем периоду, најкасније од 48 до 72 
часа од тренутка узорковања, а до слања узорци крви и ор-
гана се чувају на температури од 4 °C до 8 °C, при чему се 
узорци не смију смрзнути.

(2) Сви узорци обавезно су праћени Упутницом за оба-
вљање мјера здравствене заштите животиња, на Обрасцу 
24а, прописаном у складу са Правилником о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољо-
привреде и села.

(3) Ветеринарска организација, референтна ветеринар-
ска лабораторија и корисници ловишта који врше узорко-
вање дужни су поштовати сљедеће смјернице:

1) крв се узима у стерилне епрувете (око 5 ml крви), 
горњи руб узете крви мора бити око 2 cm испод доњег руба 
чепа епрувете,

2) крв за вирусолошко испитивање узима се у епрувету 
с антикоагулансом,

3) након узимања крви епрувете се морају добро зачепи-
ти (по могућности чеп додатно извана облијепити љепљи-
вом траком) и обиљежити бројем обрасца за узорковање на 
којем су наведени подаци о свињи од које је узета крв,

4) свака епрувета мора се омотати у упијајући мате-
ријал и ставити у непропусну посуду на начин да се сприје-
чи пролијевање узорка,

5) од лешева домаћих свиња узима се узорак органа 
(лимфни чворови, слезина, бубрези, сви унутрашњи орга-
ни код којих су макроскопски видљиве промјене) површине 
5 cm, а ако је могуће, потребно је узети и тонзиле, које се 
достављају читаве,

6) узорак органа пакује се у мање стерилне пластичне 
кутије, а даљи поступак са узорком - означавање, паковање 
и чување једнако је поступању са узорцима крви.

(4) Референтна ветеринарска лабораторија дужна је 
осигурати сетове за узорковање и транспорт узорака од ве-
теринарских организација.

Члан 9.
Спровођење овог програма финансира се из буџета Ре-

публике Српске у складу са одредбама Правилника о усло-
вима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог програма престаје да важи 

Програм мониторинга класичне и афричке куге свиња 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 57/19).

Члан 11.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1797/20 Предсједник
2. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1404
На основу члана 118. став 2. Закона о безбједности сао-

браћаја на путевима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 63/11) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ РАДА И 

ПРИСТУПА СТАНИЦЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 
ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ

Члан 1.
У Правилнику о начину рада и приступа станице 

техничког прегледа возила информационом систему (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 36/12) у члану 3. у 
ставу 2. т. а), б), в) и г) мијењају се и гласе:

“а) ако станица нема водитеља у складу са чланом 27. 
став 1. Правилника,

б) ако станица нема контролора у складу са чланом 28. 
Правилника,

в) ако је уређај неисправан или ако је истекао рок ва-
жења сертификата за уређаје у складу са чланом 25. ст. 8. и 
9. Правилника,


	Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Завод застоматологију Републике Српске ........................... 19Рјешење о именовању вршиоца дужностидиректора ЈЗУ Завод за стоматологијуРепублике Српске .................................................... 19



