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ДОПИС :  извештај у вези појаве АКС у Браничевском округу 

 На основу решења  Управе за ветерину број 323-02-00734/2021-05/59 од 31.12.2021.год подручје насеља 
Сираково,Мајиловац,(општина В.Градиште)проглашава се ЗАРАЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести 
афричке куге свиња код  свиња,а подручја суседних насеља 
Курјаче,Бискупље,Поповац,Ђураково,Кисиљево,Тополовник,Десине,Камијево,Печаница,Љубиње (општина 
В.Градиште);Смољинац,Шапине,Мало Градиште (општина 
М.Црниће);Касидол,Трњане,Набрђе,Братинац,Бубушинац,Маљуревац,Брадарац (општина Пожаревац)   која се 
налазе изван подручја које је проглашено зараженим,а чије се границе  насеља наслањају на границе 
зараженог насеља проглашавају се УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ ВИСОКОГ РИЗИКА од заразне болести афричке 
куге свиња код домаћих свиња. 

 У тачки IV решења на зараженом подручју  ради сузбијања и искорењивања  афричке куге свиња на 
газдинствима спроводиће се следеће мере: 

 -попис свих газдинстава на којима се држе свиње као и обележавање и регистрација свих необележених 
свиња 

 -Еутаназија свих свиња на зараженом газдинству и нешкодљиво уклањање лешева , 

 -забрана држања и испуштања домаћих свиња на отвореном простору, 

 -забрана премештања и превоза свиња, 

 -забрана уласка  и изласка  других дом.животиња на и са газдинстава, 

 -пријављивање  без одлагања сваке оболеле и угинуле свиње, 

 -забрана организовања сајмова,изложби и сточних пијаца, 

 -забрана премештања свиња са газдинстава на коме се држе док не протекне најмање 4о дана од 
спроведених мера,осим у хитним случајевима,уз одобрење ветеринарског инспектора 



 -клање за сопстевене потребе дозвољено уз предходну најаву 24 часа пре клања надлежном 
ветеринару,обезбеђивања посебих услова и пооштрених мера,уз узорковање узорака ради анализа на 
акс.Месо свиња закланих на газдинству се не може користити нити отуђивати до добијања резултата 
испитивања на акс, 

 -забрана промета семена,јајних ћелија и ембриона свиња 

 -примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства, 

 -забрана употреба помија у исхрани свиња, 

 -забрана поновног насељавања свиња на газдинствима где је извршена депопулација у периоду трајања 
мера на подручју проглашеним зараженим. 

 У тачки Vрешења на угроженом подручју спроводиће се следеће мере : 

 -попис свих газдиснтава на којима се држе свиње,обележавање и регистрација необележених свиња, 

 -забрана премештања и превоза свиња, 

 -забрана уласка и изласка на и са газдинства свим животињама, 

 -забрана организовања сајмова,изложби и сточних пијаца, 

 -пријава ,без одлагања свих оболелих или угинулих свиња, 

 -забрана премештања свиња са газдинства док не протекне најмање 3о дана од спроведених мера, 

 -клање свиња за потребе домаћинства уз најаву 24 сата пре надлежном ветеринару,обезбеђивањем 
пооштреним биосигурносних мера и узимања узорака ради испитивања на акс,као и забрана коришћења меса 
закланих свиња до добијања резултата анализа, 

-забрана промета семене,јајних ћелија и ембриона свиња, 

 -забрана коришћења помија у уисхрани свиња, 

 -примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства. 

 

 Дужни сте да на видним местима  у овим насељима  као и на званичном сајту општине истакнете 
обавештење о  наређеним мерама за власнике /држаоце животиња. 

  С поштовањем, 

                                                                                          РЕПУБЛИЧКИ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР 

                                                                                                       Марина Милићевић,ДВМ 

 

 

 


