
ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНИМ РАДИОНИЦАМА И ОБУКАМА НА ТЕМУ АКС У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

РРЕГИОНАЛНОГ ФАО ПРОЈЕКТА И ЕУ  

Регионална радионица о управљању болешћу афричке куге свиња (АКС) код дивљих свиња. 

и Национална радионица о болести афричке куге свиња (АКС) код дивљих свиња и 

биосигурносних мера у ловиштима (21-24.05.2019.). 

У оквиру регионалног пројекта, ФАО је у Београду 21. 22. и 23. маја организовао регионалну 

радионицу о управљању болешћу афричке куге свиња (АКС) код дивљих свиња. Радионица, коју 

је коофинансирала Република Чешка, окупила је стручњаке предаваче из ове области  из ФАО, 

ЕФСА, ОИЕ, Фрдрих-Лефлер института и других релевантних организација (MINUARTIA, ЕNETWILD). 

Радионици су учествовали представници и стручна лица из домена своје надлежности 

(ветеринарске службе и стручњаци из области ловства) из Србије и из иностранства  у циљу  

размене  практичних знања и информација  о спровођењу надзора, превенције и мера контроле  у 

популацији дивљих свиња на Балкану. У току три радна дана колико је трајала радионица, један 

дан (22.05.) је одређен за практичан рад кроз обуку у ловишту са упознавањем са процедурама  

биосигурности лова и поступања код  појаве болести АКС код дивљих свиња. Радионици су 

присуствовали представници Србије, Црне горе, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, 

Албаније, Грузије, Русије, Републике Чешке.  

Информације са одржане радионице са презентацијама можете пронаћи уласком на следећи  link. 

У оквиру регионалног пројекта,  у Београду  24.05.1019. је организована Национална радионица о 

болести афричке куге свиња (АКС) код дивљих свиња и биосигурносних мера у ловиштима у 

Републици Србији.. Примарни циљ радионице је био препознавање проблематике  и препоруке за 

Србију и њену националну стратегију за спречавање, рано откривање, спровођење надзора на АКС 

и контролних мера  у случају појаве болести код дивљих свиња. Радионици су присуствовали 

представници Управе за шуме, ветеринарске и ловне инспекције, епизоотиолози и  представници 

корисника ловишта. 

  

Програм одрживе техничке помоћи за АКС за Србију, у организацији DG-SANTE (BTSF) 10-

13.07.2019) 

У периоду 10-13.07.2019. Одржана је радионица са темом управљања жариштима АКС и 

биосигурносним мерама код  домаћих и дивљих свиња у организацији DG-SANTE (BTSF). 

Радионица је имала за циљ преглед и евалуацију Кризног плана за АКС, управљање епизоотијама, 

примену принципа за безбедност према стратешком приступу управљању афричке куге свиња за 

ЕУ, надзору АКС у популацији дивљих свиња у различитим ризичним подручјима (рано откривање, 

праћење, узорковање, дијагностика и епизоотиолошки параметри, биосигурност лова на дивље 

свиње), практична организација и примена прописа и стандарда. Презентације, и едукације су 

припремљене од стране експерата из балтичких земаља, Литваније и Летоније, који из области 

афричке куге свиња поседују вишегодишње стечено искуство. У склопу радионице додељени су 

сертификати стручним лицима корисника ловишта за активно учешће. 
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