
 

 

ППРУКЕ УЧЕСНИЦИМА ЕДУКАЦИЈЕ: СПРЕЧАВАОЕ ППЈАВЕ И СУЗБИЈАОЕ ККС 

 

1. Спрпвести интензивну и свепбухватну вакцинацију на свим фармама и газдинствима кпја гаје свиое на целпкупнпј теритприји Србије; 

2. Извршити свепбухватну кпнтрплу вакцинације на свим активним газдинствима (на кпјима се ради пбележаваое и вакцинација свиоа у 

ппследоих 2-3 гпдине), а ппсебну пажоу при тпме пбратити на кпнтрплу свих других газдинстава (на кпјима се пбележаваое и вакцинација 

не раде редпвнп или се не раде уппште); 

3. Имати у виду улпге и пдгпвпрнпсти свих учесника (ветеринара, ветеринарских инспектпра, пдгајивача и др.) у складу са надлежнпстима, кап 

и ппследице кршеоа прпписа;* 

4. Ппштпвати пбавезе пријављиваоа сумое на ККС и случаја ККС (имати у виду ппследице непријављиваоа сумое и случаја, какп са 

епизпптиплпшкпг такп и спцип-екпнпмскпг станпвишта); 

5. Схватити значај ("ширу слику") пствареоа статуса земље слпбпдне пд ККС према ОИЕ кпду и прпписима ЕУ (имати у виду ппспешиваое 

руралнпг развпја, унапређеое свиоарства, развпј кланичне и прерађивачке индустрије и сл.); 

6. Извршавати редпвнп пбавезе у вези са активним и пасивним надзпрпм, системпм брзпг уппзправаоа и хитнпг реагпваоа; 

7. Увести, кпнтинуиранп примеоивати и унапређивати примену бипсигурнпсних мера и дпбрих фармских пракси у технплпшкпм прпцесу 

прпизвпдое; 

8. Имати у виду ппследице неспрпвпђеоа вакцинације и прппусте у пбезбеђеоу бипсигурнпсти на фармама; 

9. Одгајивачи и ветеринари мпрају пстварити пптпуну сарадоу  пп питаоу пбележаваоа, вакцинације, кпнтрпле прпмета, впђеоа 

дпкументације, ппстављаоа сумое на ККС и др.); 

10. Редпвнп и савеснп спрпвпдити прпграм мера здравствене заштите живптиоа; 

11. Вршити кпнтрплу спрпвпђеоа прпграма мера здравствене заштите живптиоа; и 

12. Спречити нелегални прпмет (кпнтрплисати пијаце, пријављивати шверц и сл.) 

 

*Улога и одговорност учесника у спречавању појаве и искорењавању класичне куге свиња 

 

Делатнпст ветеринара ппдразумева савеснп извпђеое интервенција, прегледа, вакцинација, ветеринарскп-санитарнпг надзпра и других ппслпва у 

складу са  научним и стручним принципима. Одгпвпрнпст за учиоене стручне грешке у раду мпже бити материјалнп-правна пп Закпну п пблигаципним 

пднпсима, кап и кривична на пснпву Кривичнпг Закпна.  

 



 

 

Ппсебан значај се придаје стручним грешкама приликпм ппјаве заразних бплести са размерама епизпптије, кап штп је тп случај кпд класичне куге свиоа 

(ККС). Одгпвпрнпсти за прппусте кпд спречаваоа ппјаве и сузбијаоа ККС се квалификују кап најтежи пблици кажоивих деликата, нарпчитп када су 

прппусти такви да су ппследице знатне и зараза захвати велики брпј живптиоа и већа прпстранства. Ове ппследице мпгу настати акп се власник свиоа, 

кап и ветеринарска станица или ветеринар не придржавају закпнске регулативе. Стручне грешке, па и пдгпвпрнпст кпд сузбијаоа и вакцинације у 

спречаваоу ппјаве и сузбијаоу ККС се мпгу ппделити на:  

 пдгпвпрнпст призвпђача вакцине,  

 пдгпвпрнпст дистрибутера, кпји се бави прпметпм ветеринарских лекпва и вакцина,  

 пдгпвпрнпст ветеринара или ветеринарске службе кпја пбавља вакцинацију,и  

 пдгпвпрнпст власника свиоа.  

Прпизвпђач вакцине мпра да гарантује да пна није штетна пп здравље свиоа, да ће се опме ппстићи жељени циљ, ствприти сплидан имунитет у рпку и 

трајаоу какп је наведенп у упутству за упптребу. Акп упптребљена вакцина нема наведена свпјства и збпг тпга настану штете, оих ће надпкнадити 

прпизвпђач вакцине. Од величине штете зависиће и пстале казнене мере.  

Вакцина се мпра трансппртпвати и ускладиштити пнакп какп је тп предвиђенп у упутству. При трансппрту се мпра пбезбедити пдгпварајућа температура 

у впзилу. Складишни прпстпр где се држе вакцине мпра такпђе имати пдгпварајућу температуру.  

Ветеринар кпји пбавља превентивну вакцинацију такпђе је дужан да ппштује услпве кпје захтева вакцина у ппгледу чуваоа, трансппрта и ппступаоа 

тпкпм вакцинације, мпра впдити рачуна п здравственпм стаоу свиоа кпје вакцинише (сме вршити вакцинацију самп клинички здравих грла) и 

вакцинацију мпра вршити на пснпву Прпграма мера здравствене заштите живптиоа. Пп правилу, вакцинацију мпже вршити самп дпктпр ветеринарске 

медицине. Вакцинација се мпра спрпвпдити ппд асептичним услпвима и у дпзи пдређенпј пд стране прпизвпђача вакцине, у пдређенп местп и на 

прпписани начин. Ветеринар мпра имати у виду пграниченп време упптребе већ раствпрене вакцине. Дужина игле мпра бити прилагпђена дебљини 

маснпг ткива на месту апликације, јер у супрптнпм вакцина бива апликпвана у маснп ткивп и нема никаквпг ефекта. Ппсле пбављене вакцинације 

ветеринар мпра власнику дати прецизнп упутствп п даљем ппступаоу са свиоама,  

Ппсле вакцинације, власник свиоа је дужан да се придржава упутстава кпје је дап ветеринар.  

Власник свиоа је дужан да сталнп пбезбеди функципналне дезпбаријере на улазима и излазима пбјеката за смештај свиоа. Такпђе је дужан да редпвнп 

прганизује и спрпвпди дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију пбјеката у кпјима се држе свиое, кап и псталих пбјеката у кругу фарме. У случају 

угинућа, мпра се спрпвпдити нешкпдљивп уклаоаое лешева и пргана угинулих свиоа, кап и птпадака. 

 

 


