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1. ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Јачање капацитета Управе за ветерину Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине и ветери-
нарске службе Србије у области заштите здравља жи-
вотиња, јавног здравља, безбедности хране и добро-
бити животиња.

2. СВРХА ПРОЈЕКТА
Пројекат финасира Европска унија и пружа:

а) Подршку спровођењу ветеринарске контроле у об-
ласти здравља животиња и усаглашавању прописа  са 
захтевима Европске уније и најбољим праксама држа-
ва чланица Европске уније.

б) Подршку искорењивању беснила и класичне куге 
свиња и развоју стратешког плана за формирање на-
ционалног компензационог фонда за сузбијање за-
разних болести животиња.
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ЕУ ПРОЈЕКАТ У БРОЈКАМА

Стратешки план – Националани 
компензациони фонд
Стратешки акциони план и план активности – 
Стицање статуса земље слободне од ККС
Стратешки акциони план и програм – 
Стратегија борбе против беснила 2015 – 2025
Правилник – ККС

Правилник – Беснило 

ЛЕГЕНДА: 
НКФ –  Национални 

компензациони фонд 
ККС – Класична куга свиња

ИНФОГРАФИКА

2.525
упутстава одгајивачима

400
упутстава 
ветеринарима

12.000
флајера о 
биосигурности на 
фармама свиња

1.000
публикација - 
Стратешки план за 
формирање НКФ

ветеринарима

ПУБЛИКАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА

ДОГАЂАЈИ

националне конференције - 
више од 200 учесника

обука - 
329 учесника

7
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l Мере за искорењивање
l Дијагностички приручник

l Мере за искорењивање
l Дијагностички приручник

Ветеринари, одгајивачи 
и инспектори
Нови Сад  56
Суботица  64
Пожаревац  57
Ниш  76
Шабац  76

Епизоотиолози 
и инспектори
Београд  40
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3. РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА
а) ДОКУМЕНТИ

Током реализације двогодишњег пројекта Управа за 
ветерину је, уз финансијску помоћ Европске уније и 
експертску подршку домаћих и страних консултана-
та, усклађивала домаће прописе са регулативама и 
стандардима ЕУ и принципима ОИЕ у области заштите 
здравља животиња, јавног здравља, безбедности хра-
не и добробити животиња. Као резултат интензивног 
рада припремљена је следећа документација:

●  Стратешки план - Формирање Националног компен-
зационог фонда за сузбијање заразних болести жи-
вотиња

●  План активности за Републику Србију за стицање ста-
туса земље слободне од класичне куге свиња у скла-
ду са стандардима ЕУ и ОИЕ

●  Правилник о утврђивању мера за рано откривање, 
дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и ис-
корењивање заразне болести класичне куге свиња, 
као и начину њиховог спровођења

●  Правилник којим се утврђују дијагностички поступ-
ци, начин узорковања и услови за процену лабора-
торијских метода које се препоручују у дијагностико-
вању класичне куге свиња

●  Акциони план и програм – Ревизија и ажурирање 
стратегије за борбу против беснила 2015 – 2025

●  Правилник о утврђивању мера за рано откривање, 
дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и ис-
корењивање заразне болести беснило, као и начину 
њиховог спровођења

●  Дијагностички приручник за контролу оралне вак-
цинације лисица и других дивљих месоједа против 
беснила

б) НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

28. 9. 2015.
Поводом обележавања Светског дана борбе против 
беснила, Управа за ветерину је уз подршку пројекта, 
који финансира Европска унија, 28. септембра 2015. 
године организовала Националну конференцију „Ср-
бија на корак до искорењивања беснила“. 
На конференцији су представљени резул-
тати ефикасног спровођења прописаних 
мера, мониторинга вакцинације лисица и 
других дивљих животиња и високог нивоа 
спремности за управљање епизоотијама. 
Захваљујући опсежним мерама превенције 

и контроле беснила, Србија већ другу годину за редом 
одржава историјски минимум у забележеним случаје-
вима беснила код дивљих животиња (по три случаја у 
2014. и 2015. години), док је последњи случај код до-
маћих животиња забележен пре три године.

8.12.2015.
Презентација стратешког плана и оперативне спрем-
ности за искорењивање класичне куге свиња у циљу 
добијања статуса земље слободне од ове заразне 
болести и представљање могућих решења за ус-
постављање одрживог механизма надокнаде штете у 
случају избијања заразних болести животиња, са по-
дељеном финансијском одговорношћу јавног и при-
ватног сектора, биле су основне теме Националне 
конференције „Значај превенције заразних болести 
животиња – класична куга свиња и компензациони 
фонд“, одржане 8. децембра 2015. године у Београду. 
Један од циљева ове конференције је био предста-
вљање резултата  двогодишњег пројекта изградње 
капацитета Управе за ветерину и ветеринарских служ-
би у Србији за контролу заразних болести животиња у 
складу са стандардима ЕУ и ОИЕ.

в) ОБУКЕ

Серија обука, која је започела у Београду, тренингом 
за ветеринарске инспекторе и епизоотиологе, а наста-
вила се обукама у Новом Саду, Суботици, Пожаревцу, 
Нишу и Шапцу одржана је у циљу јачања капацитета 
свих ветеринарских служби и успостављања чврсте са-
радње између ветеринара, инспекције, произвођача, 
одгајивача и Управе за ветерину. Више од 360 ветери-
нара, ветеринарских инспектора и одгајивача, детаљно 
је упознато са правилима и и принципима стратешког 
плана Републике Србије у искорењивању ККС, чије до-
следно спровођење треба да омогући узгој здравих 
свиња и позитивне економске ефекте у држању и про-
мету свиња. Одржана су предавања о епизоотиологији 
болести, превентивним мерама, домаћим и међуна-
родним прописима, модерном приступу искорењи-
вању заразних болести и савременим технологијама 
за надзор болести, систему брзог упозоравања и реа-
говања. Учесници су током интерактивних радионица 
активно дискутовали  о биосигурносним мерама на 

фармама свиња и добрим пољопривредним 
праксама и допринели комплетнијем сагле-
давању ситуације на терену и формирању 
става да само заједничким напорима могу 
да се изборе са ККС и тако допринесу бржем 
добијању статуса земље слободне од ове за-
разне болести.
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ЗАКЉУЧЦИ
Република Србија је кандидат за чланство у Европској 
Унији и активно се припрема за преговоре и приме-
ну  заједничких политика Европске Уније у области ве-
теринарства и контроле заразних болести и зооноза 
(болести које се преносе са животиња на људе), уна-
пређења сточарске производње и сигурности хране 
и заштите здравља људи. Сви ови фактори позитивно 
утичу на економију целе земље. Као активни и при-
знати актер у eвропском и регионалном окружењу, 
Република Србија, преко надлежних служби, пружа 
директну подршку креирању и спровођењу политике 
контроле заразних болести животиња, како у региону 
тако и у Европи.

Вишегодишња сарадња Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине – Управе за ветерину и Де-
легације Европске уније у Србији допринела је томе 
да је беснило на корак од елиминације у Србији, али 
је за потпуно искорењивање и обезбеђивање статуса 
земље слободне од беснила неопходан наставак при-
мене ефикасних мера и још чвршћа сарадња ветери-

нарске и хумане медицине, ловачких организација и 
локалних институција и становништва, не само у Ср-
бији већ у свим земљама у региону.

Захваљујући ЕУ пројекту “Изградња капацитета за раз-
вој националног компензационог фонда за сузбијање 
заразних болести животиња и друге услуге“ хармо-
низовани су домаћи прописи за беснило и класичну 
кугу свиња са европским и интернационалним стан-
дардима и успостављен је стратешки приступ за развој 
националног компензационог фонда за заразне боле-
сти животиња уз сарадњу и подршку заинтересованих 
индустрија.

Један од главних приоритета Управе за ветерину је да 
у наредним годинама настави да ради на континуира-
ном спровођењу оралне вакцинације против беснила 
на територији целе земље и на побољшању биосигур-
носних мера које ће, постепено, довести до потпуног 
престанка вакцинације против класичне куге свиња. 
Подржавајући ове приоритете, Европска унија је фи-
нансирала набавку одговарајућих вакцина за ове две 
болести у складу са планираним активностима.

Организацијом обука за одгајиваче и ветеринаре, овај 
пројекат је допринео сагледавању ситуације на терену 
и закључку да је неопходна интензивнија сарадња ве-
теринара и одгајивача у циљу што боље реализације 
предстојеће вакцинације свиња против класичне куге 
свиња и већа заинтересованост одгајивача за ККС и 
друге заразне болести. Такође, потребно је обезбе-
дити бољу информисаност и континуирану едукацију 
одгајивача о биосигурносним мерама на фармама 
свиња и добрим фармским праксама.

Омладинских бригада 1/I/81, Београд, Србија • Тел: +381 (0) 11 31 32 883 
http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/fond/

МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ


