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Основни подаци о пројекту

• Више деценија класична куга свиња и беснило код лисица су

приоритетне болести домаћих животиња у Србији

• Пројекат “Подизања јавне свести о контроли и

искорењивању класичне куге свиња и беснила у Србији” 

спроводи Управа за ветерину Министарства пољопривреде, 

трговине, шумарства и водопривреде

• Од 2010. Европска унија финансијски подржава• Од 2010. Европска унија финансијски подржава

искорењивање ККС и беснила (ИПА 2008, ИПА 2009)

• Укупна вредност пројекта је 582.000 евра

• Дугорочни пројекат, трајаће 5 година на подручју Србије и

држава Западног Балкана



Циљ пројекта

Побољшање здравља животиња у
Србији и околним земљама у
складу са стандардима
Европске уније,  кроз развој и
примену националних стратегија за
искорењавање, контролу иискорењавање, контролу и
праћење беснила код лисица и
класичне куге свиња



Сврха пројекта

Потпуно искорењивање, контрола и праћење      

беснила код лисица у Србији

Потпуно искорењивање, контрола и праћењеПотпуно искорењивање, контрола и праћење

класичне куге свиња међу дивљим свињама и

превенција ширења класичне куге свиња од

дивљих свиња на домаће свиње



Значај пројекта

Утицај на развој пољопривреде

Србија је почела да примењује
европске стандарде у области
ветерине, важни закони и
планови су усвојени, али
случајеви беснила и класичне

Трговина са чланицама ЕУ

Србија као кандидат за

чланство у ЕУ, уколико нема
случајеве класичне куге
свиње, побољшава
могућности за трговинуслучајеви беснила и класичне

куге свиња и даље постоје у
нашој земљи

Појава беснила и класичне
куге свиња у Србији може
озбиљно утицати на привреду
и трговину, а посебно може
угрозити развој пољопривреде

могућности за трговину
пољопривредним
производима са земљама
чланицама Европске уније

Појава беснила може значајно
утицати на опште здравље

становништва



Информације за новинаре

Важно је да становништво
буде правовремено и тачно
информисано о овим
болестима и активностима

Две националне
конференције, пролеће и
јесен 2012.

Учешће на
Пољопривредном сајму у
Новом Саду у мају 2012

болестима и активностима
које се спроводе да би се
болести спречиле и
искорениле

Новом Саду у мају 2012

Информације о пројекту и
активностима на посебном
сајту (Национални програм
за искорењавање беснила
и класичне куге свиња)



Циљеви тренинга за новинаре

Боља информисаност
новинара и грађана

Према истраживању агенције
МАСМИ, само 15,9% грађана је
упознато са методом оралне
вакцинације дивљих животиња. 
Велики број није упознат са тим
да садржај вакцине може бити

Znanje uzgajivača o činjenicama 

povezanim sa KKS-om je prilično 
slabo. Otprilike jedna trećina 
ispitanika ne prepoznaje simptome 
bolesti. Iako većina zna da virus KKS 
može da se prenosi putem kontakta 

Разбијање предрасуда

да садржај вакцине може бити
штетан за домаће животиње ако
га прогутају или за човека ако
дође у директан контакт са њим. 

može da se prenosi putem kontakta 
sa zaraženom svinjom i putem odeće 
i obuće, samo 20% ili manje su 
svesni da može takođe da se prenosi 
spontanim pripustom, putem hrane, 
ili sa majke na plod. 



Komunikacija sa novinarima

Све потребне информације о пројекту могу се добити на wеб

сајту:

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

посебно по болести: 
http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/besnilo 
http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/kks

или од Маје Вукадиновић, ПР Еxпертаили од Маје Вукадиновић, ПР Еxперта

Kontakt: 
maja.vukadinovic@sva.rs

Mob: 064/237 07 35
011/3340 806



Х в а л а


