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PRILOG I. 

Dio I. 

„Slobodna područja na kojima je obavljeno cijepljenje” 

1. Hrvatska 

Cijelo državno područje Hrvatske. 

2. Bugarska 

A. Sljedeće pokrajine u Bugarskoj: 

– Pokrajina Burgas 

– Pokrajina Varna 

– Pokrajina Dobrič 

– Pokrajina Razgrad 

– Pokrajina Silistra 

– Pokrajina Ruse 

– Pokrajina Pleven 

B. Sljedeće općine u Bugarskoj: 

– Općine Opaka, Popovo i Antonovo u pokrajini Trgovište.  

– Općine Šumen, Kaspičan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, 

Venec i Hitrino u pokrajini Šumen. 

– Općine Svištov, Polski Trambeš i Stražica u pokrajini Veliko Trnovo. 

Dio II. 

„Zaražena područja” 

1. Grčka 

A. Sljedeće regije u Grčkoj: 

– Regija Atika 

– Regija središnja Grčka  

– Regija središnja Makedonija 

– Regija istočna Makedonija i Tracija 

– Regija Epir 

– Regija Peloponez 

– Regija Tesalija 

– Regija zapadna Grčka 

– Regija zapadna Makedonija 

B. Sljedeće regionalne jedinice u Grčkoj: 

– Regionalna jedinica Limnos 

2. Bugarska 

Cijelo državno područje Bugarske, isključujući područja navedena u dijelu I. 
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PRILOG II. 

Minimalni zahtjevi za programe cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože (iz članka 13.)  

1. Opći zahtjevi 

Programima cijepljenja koje dostavljaju države članice osigurava se barem sljedeće: 

(a) cijepljenje svih goveda i, gdje je primjenjivo, divljih preživača u zatočeništvu, 

neovisno o njihovu spolu, dobi i gestacijskom ili produktivnom stanju unutar 

područja na kojem će se cijepljenje provesti; 

(b) cijepljenje potomstva cijepljenih goveda i, gdje je primjenjivo, divljih 

preživača u zatočeništvu u dobi od najmanje četiri mjeseca, u skladu s uputama 

proizvođača upotrijebljenog cjepiva; 

(c) ponovno cijepljenje svih goveda i, gdje je primjenjivo, divljih preživača u 

zatočeništvu, u skladu s uputama proizvođača; 

(d) mjere koje će biti na snazi kako bi se izbjeglo širenje eventualno prisutnog 

virusa iz cjepiva. Sve preostale količine cjepiva vraćaju se na mjesto 

distribucije s pisanim podacima o broju cijepljenih životinja i broju 

upotrijebljenih doza te se potom sigurno uništavaju pod službenim nadzorom; 

(e) cijepljenje se provodi pod nadzorom i kontrolom nadležnog tijela, a provodi ga 

dužnosnik nadležnog tijela ili veterinar kojega određuje i nadzire nadležno 

tijelo; 

(f) nadležno tijelo unosi pojedinosti za svako cijepljeno govedo u posebnu 

internetsku bazu podataka povezanu sa središnjom bazom podataka 

uspostavljenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta 

i Vijeća
1
. U evidenciji mora biti vidljiva veza između cijepljene ženke i 

potomaka;  

(g) uspostava proširenog ugroženog područja od najmanje 20 km oko područja na 

kojem se provodi cijepljenje, na kojemu se provodi pojačani nadzor i 

premještanje goveda podliježe kontrolama nadležnih tijela.  

2. Najnužnije informacije koje treba dostaviti  

Programima cijepljenja koje dostavljaju države članice osiguravaju se barem sljedeće 

informacije: 

(a) točna područja na kojima će se provoditi cijepljenje; 

(b) vrsta ili vrste cjepiva koje će se upotrebljavati; 

(c) broj gospodarstava i životinja koje će biti cijepljene, po vrstama i kategorijama 

i po područjima; 

(d) metoda i hijerarhija izdavanja uputa u pogledu provedbe cijepljenja 

(skladištenje, distribucija cjepiva, osoblje koje će obaviti cijepljenje, bilježenje 

ili posebna identifikacija cijepljenih životinja, određivanje prioriteta cijepljenja 

po područjima, službeni nadzor cijepljenja, cijepljenje novorođene teladi, 

ponovno cijepljenje životinja prema uputama proizvođača); 

                                                 
1 Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava 

označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg 

mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.). 
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(e) raspored programa cijepljenja (početak, očekivani datum završetka po 

područjima, datum završetka na cijelom području na kojem se provodi 

cijepljenje); 

(f) sve mjere koje prate cijepljenje, uključujući ograničenja premještanja životinja 

i otpreme njihovih proizvoda i nusproizvoda. 

3. Minimalni zahtjevi u pogledu izvješćivanja  

Države članice koje su dostavile program cijepljenja podnose Komisiji barem 

sljedeća izvješća: 

(a) hitna obavijest o točnom datumu početka akcije cijepljenja; 

(b) mjesečna izvješća o napretku u kojima se navodi točna procijepljenost po 

područjima; 

(c) hitna obavijest o točnom datumu završetka cijepljenja na svakom području 

(procijepljenost od najmanje 95 % na razini stada i na razini životinja); 

(d) nakon završetka prvog kruga cijepljenja, mjesečna izvješća u prvom tjednu 

svakog mjeseca u kojima se navodi broj životinja cijepljenih tijekom 

prethodnog mjeseca te razlog cijepljenja (npr. nova telad, ponovno cijepljenje 

itd.); 

(e) ostale informacije dobivene iz posebne internetske baze podataka na zahtjev 

Komisije. 


