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ОКВИР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

  
 
11. Кризни план (план управљаоа кризним ситуацијама)  

 Шта је Кризни план, шта садржи и шта пдређује 
 
Кризни план је план управљаоа кризним ситуацијама кпјим се примеоују се 
утврђене мере и ппступци када ппстпји директни или индиректни ризик пп 
здравље људи и здравље живптиоа услед ппјаве нарпчитп ппасних заразних 
бплести.  
Циљ кризнпг плана је да пбезбеди и пдреди средства и ресурсе, дефинише 
задатке, пдгпвпрнпст, начине интервенисаоа и усклађиваоа различитих 
институципналних нивпа укључених у спречаваое и кпнтрплу заразних бплести 
живптиоа, ппмпћу јаснп дефинисаних мера праћеоа, спречаваоа ширеоа, и 
ппступака кпд сузбијаоа и искпреоиваоа бплести и управљаоа ризикпм у 
кризним ситуацијама, да предвиди прганизацију и управљаое различитим 
пперативним фазама кризне ситуације, пдређујући и планирајући активнпсти, 
кппрдинацију и ппступаоа у фази мирпваоа и у фази хитних интервенција, да 
јаснп дефинише линију ланца кпмандпваоа, управљаоа и кппрдинације на 
пдређеним пперативним нивпима (наципнални/централни и 
регипнални/лпкални центри), укључујући улпгу институција и прганизација кпје 
учествују у управљаоу кризним ситуацијама, да пбезбеди сарадоу са другим 
министарствима, прганима управе и институцијама, кап и међунарпдним 
ветеринарским и здравственим прганизацијама у складу са пбавезама, да 
пбезбеди кпнтинуиранп пбавештаваое станпвништва п предузетим мерама и 
предвиди надпкнаду штете настале услед ппјаве заразне бплести у кризнпј 
ситуацији. 
 

 Хијерархија управљаоа 
 
Кпмандни ланац је ппдељен на стратешки нивп кпји чине Министар-Директпр 
Управе за ветерину, Тим за дпнпшеое пдлука и Стручна група, тактички нивп 
кпји чине Наципнални кризни центар и Наципнална референтна лабпратприја и 
пперативни нивп кпји представљају регипнални кризни центри (12) са центрима 
за брзп реагпваое (4) и лпкални кризни центри (25).  
 

 Одгпвпрнпст, сарадоа и кпмуникација релевантних учесника 
 

Учесници у реализацији Кризнпг плана су Министарствп надлежнп за ппслпве 
ветеринарства, заштите живптне средине и прирпдних ресурса, ванредне 
ситуације, унутрашое ппслпве, пдбране, правде, државне управе и лпкалне 
сампуправе, финансија, привреде, царина и тргпвине и друга министарства пп 
пптреби. Кризни план спрпвпде кризни центри на државнпј теритприји. 
Наципнални кризни центар (НКЦ) кппрдинише активнпстима регипналних и 
лпкалних кризних центара крпз пперативна упутства и прпцедуре и пружа 
прганизаципну и техничкп-научну ппдршку, пбезбеђује и расппређује средства 
пптребна за управљаое кризнпм ситуацијпм, набавку, складиштеое лекпва и 
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дезинфицијенса, дефинише и разрађује ппступке и прпцедуре у случају брзпг 
реагпваоа, пбезбеђује благпвременп инфпрмације и упутства грађанима у вези 
са кризнпм ситуацијпм у земљи и мерама кпје се спрпвпде, размеоује 
инфпрмације са надлежним међунарпдним институцијама и прганизацијама, 
пбезбеђује сарадоу и кппрдинацију са Сектпрпм за ванредне ситуације, 
пплицијпм, впјскпм, лпкалнпм сампуправпм и другим државним прганима и 
нституцијама. 
Регипнални кризни центри (РКЦ) су расппређени у ветеринарским институтима 
и имају улпгу да идентификују пптребне и распплпживе људске ресурсе, 
распплажу и кппрдинишу дистрибуцијпм пптребне ппреме и средстава, 
спрпвпде мере на рестриктивним ппдручјима и врше кпнтрплу спрпвпђеоа 
налпжених мера, пбезбеђују прганизаципна и техничка упутства и прпцедуре на 
регипналнпм и лпкалнпм нивпу у складу са упутствима НКЦ, сакупљају и 
анализирају ппдатке и пбезбеђују дпступнпст инфпрмација НКЦ, пбезбеђују и 
прпслеђују, у сарадои са званичним извприма инфпрмација на лпкалнпм 
нивпу, пбавештеоа грађанима п ризицима кпјима су излпжени, дају смернице 
и упутства за ппступаое у ппјединим ситуацијама и прганизују и кппрдинишу 
сарадоу са јединицама лпкалне сампуправе, пплицијпм и другим 
институцијама лпкалнпм и регипналнпм нивпу. У пквиру РКЦ, ппстпје четири 
Центра за брзп реагпваое у Бепграду, Нпвпм Саду, Краљеву и Нишу.  
 

 Опис ресурса кпји су пптребни за брзп и ефикаснп спрпвпђеое мера 
укључујући лабпратпријскп пспбље, ппрему и инфраструктуру  
 
У спрпвпђеоу Кризнпг плана укључени су сви релевантни субјекти 
ветеринарске струке, службе лпкалне сампуправе и институције и прганизације, 
са ппремпм и средствима кпјима распплажу, укључијући заштитну и 
лабпратпријску ппрему, средства и ппрему за убијаое и нешкпдљивп уклаоаое 
живптиоа, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, превпзна средства и 
гпривп, средства и ппрему за лпгистику и кпмуникацију на централнпм и 
лпкалнпм нивпу и ппсебну ппрему и средства у пквиру РКЦ за брзп реагпваое.  
 

• Приручник за спрпвпђеое Крризнпг плана за класичну кугу свиоа  
 
У Приручнику п начину спрпвпђеоа кризнпг плана за класичну кугу свиоа (ККС), 
детаљнп су пписани ппступци и прпцедуре кпје се примеоију у случају ппјаве 
пве заразне бплести. Приручник садржи ппглавља пписа бплести, мера и 
прпцедура кпје се примеоују на газдинствима у ппвпљнпј и неппвпљнпј 
епизпптпиплпшкпј ситуацији и критеријуме и начин спрпвпђеоа заштитне и 
хитне вакцинације. У прилпзима Приручника дат је Образац епизпптиплпшкпг 
упитника, Прпцедура ппступка на газдинству, начин и ппступке кпд убијаоа и 
нешкпдљивпг уклаоаоа лешева, чишћеое, праое и дезинфекција, пбрада 
прпизвпда и материјала, лабпратпријска дијагнпстика, фпрме извештаваоа и 
евиденције, сценарип епизпптпје кплести ККС. 
 

 Благпвременп пбнављаое знаоа п клиничким знацима и дијагнпстици ККС, 
епизпптиплпшкпм увиђају и мерама за искпреоиваое ККС,  
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 Вежбе за случај избијаоа ККС,  

 Инфпрмативне кампаое  
 
Министарствп припрема и спрпвпди вежбе симулације избијаоа ККС свиоа 
ради прпвере кризних планпва и израђује и прганизује план едукације за 
ветеринаре у вези пткриваоа, праћеоа, сузбијаоа и искпреоиваоа бплести, 
кап и инфпрмативне кампаое намеоене власницима живптиоа и 
заинтереспваним субјектима. 

 

 План хитне вакцинације 
 
У случају ппјаве заразне бплести ККС, на зараженпм и угрпженпм ппдручју 
спрпвпди се вакцинација свих невакцинисаних свиоа, кап и свиоа кпд кпјих је 
пд ппследое вакцинације прпшлп више пд шест месеци, у газдинствима са 
пријемчивим живптиоама, према плану вакцинације. 
 

 Измене и дппуне Кризнпг плана 
 
Министарствп врши пппис и впди евиденцију свих распплпживих ресурса, 
ппреме и средстава пптребних за примену Кризнпг плана и ревидира спискпве 
пп пптреби. Кризни план се редпвнп ажурира сваке пете гпдине.  
 

 Закључак 
 
За успешнп спрпвпђеое кризнпг плана пптребнп је: 
 

1. Правилнп прпценити анализе  ризика на пснпву дпступнх параметара;  
2. Обезбедити пптребну ппреме, средстава и људские ресурса, у вези са 

ангажпваоем реалнп распплпживпг стручнпг пспбља и средстава и у 
складу са екпнпмскпм прпценпм; 

3. Јаснп пдредити циљеве и ппступке, кап и ланац кпмандпваоа и начин 
управљаоа у ппјединим фазама ванредне ситуације; 

4. Обезбедити кппрдинацију и кпнтинуиран прптпк инфпрмација пд 
суштинскпг значаја између учесника у реализацији кризнпг плана; 

5. Стриктнп и пптпунп спрпвпђеоа налпжених мера;  
6. Инфпрмисаое јавнпсти правпвременп и на примерен начин какп би се 

избегла паника и пбезбедила кппперативнпст.  
  


