
БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ  
ЗА СЕОСКА ГАЗДИНСТВА

УДРУЖЕЊЕ ЗА СТОЧАРСТВО 
И ПРЕРАДУ СТОЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА



 � Сеоско газдинство на којем се држе и узгајају свиње, треба да је ограђено у це-
лини, при чему је део дворишта где су објекти са свињама (најчешће задњи део 
дворишта) одвојен посебном оградом и/или капијом од преосталог, предњег 
дела дворишта где се крећу и бораве људи. 

 � Куповину нових грла, било да су за тов (прасад) и/или приплод (назимице, 
крмаче, нерастови) потребно је обављати обавезно уз претходну проверу њи-
ховог порекла, у сарадњи са овлашћеном ветеринарском станицом. Купују се 
и уводе у газдинство само обележена грла, уз претходну контролу њиховог 
здравственог статуса, у сарадњи са надлежном ветеринарском станицом.

 � Куповина нових јединки из различитих извора, са већег броја локација 
значајно увећава ризик од уношења болести (мешање свиња различитог 
порекла). Уколико је могуће куповину свиња извршити само са једног ло-
калитета односно требало би новонабављена грла потичу са што мање раз-
личитих фарми.  

 � Свиње се држе затворене у 
објектима, оборима у делу дво-
ришта који је намењен за држање 
животиња. Уколико постоји ис-
пуст за свиње, он треба са свих 
страна да буде ограђен.
 �
 � Приступ објектима, оборима где 
се држе и узгајају свиње имају само 
чланови домаћинства, који оба-
вљају послове  одгоја, храњења, 
напајања и чишћења.

 � Чланови домаћинства који учест-
вују у пословима узгоја свиња, треба 
да избегавају контакт са свињама из 
других дворишта односно са живо-
тињама других власника (комшија, 
рођака). 

 � Сва лица која долазе у директни  
и/или индиректни контакт са свиња-
ма (која улазе у објекте), облаче рад-
ну одећу и обућу, која се користи 
само за рад са свињама (чишћење, 
храњење). 

 � На улазу у део дворишта где се на-
лазе објекти са свињама као и непо-
средно на улазу у објекат треба пос-
тавити дезинфекциону баријеру за 
обућу (дубља пластична посуда са де-
зинфекционим средством). На улазу у 
објекат обезбедити воду, сапун и/или 
дезинфекционо средство за прање, 
дезинфекцију као и убрус за брисање 
руку. Сви људи који долазе у контакт 
са свињама, претходно треба да де-
зинфикују обућу, оперу руке водом 
и сапуном или дезинфикују руке од-
говарајућим дезинфекционим сред-
ством!



 � Уколико је неопходно да у објекте улазе стручна (доктори ветеринарске ме-
дицине, ветеринарски техничари) и друга лица, за њих је обавезна примена 
једнократне заштитне одеће и чисте обуће или одеће коју обезбеди власник 
(нпр. наменити пар чизама и одећу која је само за посетиоце).

 � Забрањена је исхрана домаћих свиња помијама. Исхрана свиња помијама 
представља нарочиту опасност од ширења заразних болести свиња.

 � Природни припуст се примењује само ако у газдинству домаћин поседује 
нераста. Не треба уводити нерастове из других дворишта, из других газдин-
става и/или других села.  Природни припуст са нерастовима непознатог по-
рекла представља велику опасност за ширење нарочито опасних заразних 
болести свиња. Уколико се планира репродукција, увести технику вештачког 
осемењавања крмача у сарадњи са овлашћеном ветеринарском станицом.  

 �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 �  У случају да је члан домаћинства ло-
вац, након учествовања у лову на ди-
вље свиње, не треба да доноси труп 
изловљене дивље свиње у двориште, 
нити да врши евисцерацију (вађење 
дроби) и обраду трупа у сеоском дво-
ришту где су смештене домаће свиње. 
Након учешћа члана домаћинства у 
лову, обавезно је купање и пресвла-
чење у чисту одећу и обућу и у наред-
них 48 сати не треба да улази у објекте 
нити да обавља било које послове који 
захтевају директан и/или индиректан 
контакт са домаћим свињама.  

 � Опрему, алате, машине које могу доћи у индиректан контакт са свињама не раз-
мењивати односно позајмљивати из других дворишта, сеоских газдинстава.

 � У случају појаве болести и/или уги-
нућа било које категорије свиња, а 
нарочито угинућа јединки старијих од 
2 месеца и приплодних јединки, одмах 
без одлагања обавестити надлежну ве-
теринарску станицу. До њиховог долас-
ка леш изнети из објекта (обора) са жи-
вим свињама и одложити га у, колико је 
то могуће, издвојени простор.
 �
 � Храна која се користи у исхрани људи 
се не уноси у објекте где се држе свиње 
односно у непосредну близину свиња.

Брошуру припремиле др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић, виши научни сарадник, Научни институт за ветеринарство 
„Нови Сад“  и ДВМ Спец. Јасна Стевановић, виши саветник Удружења за сточарство и прераду сточарских производа ПКС, у скла-
ду са захтевима чланица Групације ветеринарских служби при привредним субјектима који се баве сточарском производњом 
Удружења за сточарство и прераду сточарских производа Привредне коморе Србије.



Који су то кључни елементи биосигурности које је потреб-
но испоштовати у циљу умањења ризика од уношења раз-
личитих болести свиња у сеоско газдинство?

 � Не храните свиње помијама

 � Онемогућите сваки контакт са другим домаћим свињама, из 
других сеоских газдинстава у селу 

 � Спречите сваки могући контакт са дивљим свињама, поста-
вљањем солидне ограде око сеоског газдинства

 � Онемогућите директан приступ посетиоцима у део дворишта 
где се налазе домаће свиње

 � Поставите дезинфекционе баријере и захтевајте обавезно 
прање руку водом и сапуном лицима која улазе у оборе где су свиње 

 � Обавезна променa обуће за лица која остварују директан кон-
такт са свињама 

 � Не уводите у оборе нераста из других дворишта, и из другог села 
у циљу природног припуста

 � Користите технику вештачког осемењавања крмача у сарадњи 
са стручњацима из овлашћене ветеринарске станице

 � Куповина нових грла се врши уз обавезну проверу здравственог 
статуса свиња, у сарадњи са стручњацима из овлашћене ветери-
нарске станице

 � Важно је избегавати примену простирке (слама), свеже кабасте 
и/или зрнасте хране (кукуруз) директно са њива са подручја где је 
дијагностикована заразна болест афричка куга свиња у попула-
цији дивљих свиња
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