
ОРАЛНА ВАКЦИНАЦИЈА ЛИСИЦА
 И ДРУГИХ ДИВЉИХ МЕСОЈЕДА 

ПРОТИВ БЕСНИЛА

Беснило је смртоносно обољење 
централног нервног система код 
животиња и људи.
Извор заразе вируса беснила је 
пљувачка бесне животиње, за људе је у 
90% случајева то угриз бесног пса.

Годишње у свету од беснила умре више 
од 50.000 људи и деце. Резервоар 
вируса беснила у природи су: заражене 
лисице, вукови, шакали, дивље свиње, 
веверице, мишеви и слепи мишеви, а од 
домаћих животиња пси и мачке.

ВАКЦИНИШИТЕ 
СВОГ ПСА И МАЧКУ 

СВАКЕ ГОДИНЕ!

Више података о беснилу и оралној 
вакцинацији можете добити код свог 
ветеринара ,  у  ветеринарским  
институтима и на сајту Министарства 
пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде

http://www.minpolj.gov.rs
http://www.vet.minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде
трговине, шумарства и водопривреде

Управа за ветерину

Пројекат финансира ЕУ



Друга орална вакцинација 
спроводиће се у Србији 
током маја 2011. године.

Беснило се код дивљих животиња 
успешно сузбија континуираном 
вишегодишњом оралном 
вакцинацијом која се спроводи у 
пролеће и у јесен

Дистрибуција оралних вакцина против 
беснила врши се избацивањем мамака 
вакцине из малих авиона.

Мамак вакцине састоји се од ампуле, у 
којој је смештена вакцина и хранљивог 
дела, који је тамнобраон боје, снажног 
мириса да би привукао лисице и друге 
дивље месоједе.

Вакцине су регистроване у Србији и 
задовољиле су све захтеве у погледу 
квалитета, безбедности, ефикасности и 
стабилности

- Не додирујте мамке са вакцином, јер су 
они намењени лисицама. Објасните то 
и својој деци.

- Уколико у свом дворишту или башти 
пронађете мамак вакцине за дивље 
животиње, ставите рукавицу или 
пластичну кесу на руку и баците мамак 
у оближњу шуму

- Уколико сте додиривали хранљиви део 
мамка вакцине незаштићеном руком, 
оперите руке детерџентом и водом

- Уколико сте додиривали унутрашњост 
вакцине, оперите руке детерџентом и 
водом и обратите се свом лекару или 
најближој антирабичној станици

- Уколико је Ваш пас, мачка или нека 
друга домаћа животиња појела 
вакцину, обавестите о томе свог 
ветеринара

- Две недеље након вакцинације, псе и 
мачке држите затворене или везане и 
немојте им дозвољавати, као ни другим 
домаћим животињама, да буду у зони 
вакцинације

ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ

Техничка подршка за контролу и 
искорењивање класичне куге свиња 

и беснила у Србији

Прва орална вакцинација дивљих 
животиња у Србији спроведена 
је у новембру 2010. године. 
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