
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      На основу члана 44. став 1. Закона о државној управи («Службени Гласник РС» број 
79/05), а у вези са чланом 64. Закона о ветеринарству («Сл.Гл.РС»бр.91/05) директор 
Управе за ветерину доноси: 
 
 

Д  И  Р  Е  К  Т  И  В  У 
 
 
  о начину рада ветеринарских инспектора, поступању и примени мера код 
проглашења појаве епидемије пандемијског грипа H1N1 од већег епидемиолошког 
значаја на територији Републике Србије, у делу који се односи на мере за спречавање 
појаве заразних болести животиња. 
  Ради заштите здравља животиња и људи од болести које се могу пренети са 
животиња на људе и обратно, због утврђене опасности од ширења пандемијског грипа 
А(H1N1) предузимаће се следеће мере:  

 
1. Ради спречавања појаве и ширења пандемијског грипа H1N1 на свим подручјима 

на којима је потврђена сумња или појава пандемијског грипа неопходно је 
пратити смернице и упутства Министарства здравља, локаних кризних штабова 
или стручних тимова,  

2. На подручјима на којима је проглашена епидемија заразне болести пандемијски 
грип H1N1 епидемијом од већег епидемиолошког значаја, потребно је да се 
ветеринарска инспекција активно укључи у рад локаних кризних штабова или 
стручних тимова који се формирају на том подручју у циљу сузбијања 
пандемијског грипа, а да на позив команданата, руководиоца или чланова 
тимова спроводе потребне мере у најкраћем року, 

3. По добијању података епидемиолошке службе Завода за заштиту здравља о 
оболелим лицима која су власници или држаоци животиња или су у контакту са 
животињама, посебно свињама, неопходно је проверити да ли исти имају 
регистрована газдинства на којима узгајају и држе свиње и друге животиње и 
наложити појачан надзор над здрављем свиња и других животиња укључујући и 
кућне љубимце, 

4. Појачан надзор над здрављем свиња вршиће се од стране власника/држалаца а 
по потреби и ветеринарских организација и епизоотиолошке службе и укључиће 
контролу општег здравственог стања и појаву симптома карактеристичних за 
инфлуенцу свиња, 
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5. Уколико се код оболелих свиња утврде симптоми инфлуенце (грипа), у сарадњи 
са епизоотиолошком службом и Управом за ветерину, утврдити да ли постоји 
оправдан основ да се изврши узорковање и слање узорака на лабораторијска 
испитивања, 

6. Власницима свиња и других животиња наложити обавезно спровођење 
биосигурносних мера и спровођење принципа добре пољопривредне и 
хигијенске праксе на газдинствима. 

7. Лицима који имају симптоме грипа, забранити директан или индиректан контакт 
са животињама, посебно свињама, живином и кућним љубимцима, 

8. Ставити под контролу улазак лица на газдинства  и наложити забрану контакта 
оболелих лица са животињама, 

9. Проверити стање материјала, опреме и сл. у ветеринарским институтима и 
наложити хитно припремање спецификације за обнављање минималних 
количина дезинфекционих средстава, заштитне опреме и других средстава 
предвиђених уговором који је Управа за ветерину склопила са научним и 
специјалистичким институтима за 2009. годину, и достављање предлога 
спецификације Управи за ветерину, 

10. О утврђеним сумњама или потврђеним случајевима новог грипа и појави већег 
броја обољења код свиња са симптомима новог грипа, као и активностима које 
се спроводе у вези са овом болешћу, редовно ће се састављати извештаји који се 
достављају Начелнику ветеринарске инспекције. 

11. Имена и контакт подаци шефова одсека ветерианрске инспекције у Граду 
Београди и управним окрузима у Србији дати су у прилогу 1 који је саставни део 
директиве. 

   
 
 
Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р 
 
 
Др Зоран Мићовић 

Прилог 1 
                   

Ред.број ОКРУГ Шеф округа Број 
мобилног  

Број 
мобилног 063  Факс/телефон  

1 Северно бачки Бранислава Сарић 0648680291 063/573-291 024/558-582 
024/687-090 рег  

2 Средње банатски Славка Картал 0648680477 063/573-477 023/564-603       
023/525-598  

3 Северно банатски Ксенија Лакета  0648680225 063/573-225 0230/401-710 
0230/22-921  

4 Јужно банатски Милица Вурдеља 0648680341 063/573-511 013/346-940       
013/301-760 рег  

5 Западно бачки Данијела Козомора 0648680290 063/573-290 025/22-481     
025/432-450        

6 Јужно бачки Владо Грубач  0648680144 063/573-144 021/427-823   
021/679-1020    

7 Сремски Емина Милакара 0648680177 064/8680177 022/639-107   
022/636-107  



8 Мачвански Мирко Веселиновић 0648680419 063/573-419 015/360-400 
 

9 Колубарски Славица Срећковић 0648680432 063/573-432 014/221-284 
014/292-690 рег  

10 Подунавски Весна Гонсиоровски 0648680322 063/573-490 026/223-646 
 

11 Браничевски Бобан Ђурић  0648680356 063/573-356 012/554-945 
012/554-946 ф  

12 Шумадијски Татјана Богосављевић 0648680335 063/573-505 034/337-880 
 

13 Поморавски Милена Савић 0648680267 063/573-267 035/245-446ф 
035/221-685  

14 Борски Драгана Антић 0648680257 063/573-257 030/421-687 
 

15 Зајечарски Миодраг Стоимировић 0648680244 063/573-244 019/441-494  
019/441-580 ф  

16 Златиборски Вера Ђуковић 0648680461 063/573-461 031/891-443 ф   
031/562-767  

17 Моравички Мирјана Зарић 0648680450 063/573-450 032/343-813 ф 
 

18 Рашки Слободан Зечевић  0648680206 063/573-206 036/314-283 ф    
036/308-747  

19 Расински Славица Јовановић 0648680233 063/573-233 037/447-151 ф 
 

20 Нишавски Иван Лозо 0648680372 063/573-372 
018/4291-601 ф 
018/4291-600 
018/505-110  

21 Топлички Бобан Лукић 0648680389 063/573-389 027/322-395ф      
027/329-624 рег  

22 Пиротски Снежана Стојановић  0648680363 063/573-363 010/313-299 ф 
 

23 Јабланички Момчило Цветковић 0648680215 063/573-215 016/228-051 ф     
016/228-055  

24 Пчињски Биљана Марковић 0648680445 063/573-445  017/27-054ф  
 

25 Град Београд  Душан Љуштина 0648680070 063/573-570 011/344-9612 
 

       
 


