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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВO ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

           - Управа за ветерину - 
            Број: 323-02-1783/2007-05  
            Датум: 7.5.2007. године 
 

 

 
На основу члана 44. став 1. Закона о државној управи («Службени гласник РС», 

број: 79/05), Директор Управе за ветерину доноси 

 

Д И Р Е К Т И В У 
 

 

којом се одређује начин рада и поступања ветеринарских инспектора при пријави 
и одјави сумње, пријави и одјави заразних болести са Листе заразних болести животиња 
које се обавезно пријављују (у даљем тексту: Листа) и Листе нарочито опасних заразних 
болести (у даљем тексту: Листа 1) као и пријави стања на газдинству и слању материјала 
на лабораториjско испитивање, а у вези са Правилником о утврђивању Листе нарочито 
опасних заразних болести, Листа заразних болести које се обавезно пријављују, као и 
начину њихове пријаве и одјаве ("Службени гласник Републике Србије", број: 49/06). 

I У случају сумње на заразне болести са Листе, узимање и слање узорака 
материјала на лабораторијско испитивање врши се под надзором ветеринарског 
инспектора. Ветеринарски инспектор је дужан да читко и у потпуности  испуни 
Образац 3 (у Прилогу I, који је саставни део ове Директиве), који се шаље уз 
узорак и чини Упут за лабораторијско испитивање. 
 
II Ветеринарски инспектор је дужан да о појави сумње на заразне болести 
наведене у Листи заразних болести животиња код којих се обавезно пријављује 
сумња (Табела 1 у Прилогу II, ове Директиве), обавести Министарство надлежно 
за послове ветеринарства (у даљем тексту: Министарство) у року од 24 часа од 
момента када је постављена сумња и то телефоном/телефаксом и слањем поштом 
читко и у потпуности попуњеног Обрасца 1 (Прилог I). 

III Када се на основу резултата дијагностичког испитивања не потврди 
присуство заразне болести ветеринарски инспектор о томе обавештава 
министарство у року не дужем од 24 часа од добијања резултата и то телефоном-
телефаксом и слањем поштом читко и у потпуности попуњеног Обрасца 1 (Прилог 
I). 

IV У случају појаве болести са Листе, ветеринарски инспектор о томе обавештава 
министарство у року од 24 часа од пријема потврде о присуству заразне болести, 
од стране надлежне лабораторије, и то телефоном-телефаксом и слањем поштом, 
читко и у потпуности попуњеног Обрасца 1 (Прилог I). 

V У случају појаве болести са Листе 1 (Табела 2, Прилог II), ветеринарски 
инспектор, по потврди присуства заразне болести од стране надлежне 
лабораторије, о томе обавештава министарство одмах, без одлагања, телефоном 
и слањем телефаксом читко и у потпуности попуњеног Обрасца 1 (Прилог I), а у 
року од 24 часа и слањем поштом. 
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VI Ветеринарски инспектор о стању на газдинству при сваком новом надзору, као 
и предузетим мерама обавештава Министарство у року од 24 часа од момента 
вршења надзора, и то телефоном/телефаксом и слањем поштом, читко и у 
потпуности попуњеног Обрасца 2 (Прилог I). 

VII Одјаву заразне болести, ветеринарски инспектор врши у року од 24 часа од 
њеног престанка, телефоном/телефаксом и слањем поштом читко и у потпуности 
попуњеног Обрасца 5 (Прилог I).   

Уз Образац о одјави заразне болести, овом министарству доставити читко и у 
потпуности попуњен Образац 4 (Прилог I). 

VIII Ветеринарски инспектор у кланици, који пре и после клања посумња на 
присуство заразне болести са Листе заразних болести животиња код којих се 
обавезно пријављује сумња, о томе обавештава министарство на начи наведен у 
одељку II ове Директиве, са посебном назнаком да је сумња постављена на 
кланици и местом порекла животиње, као и  ветеринарског инспектора у 
месту порекла животиње. Када се на основу резултата дијагностичког испитивања 
не потврди присуство заразне болести ветеринарски инспектор у кланици о томе 
обавештава министарство на начин наведен у одељку III ове Директиве. 

У случају појаве заразне болести са Листе и Листе 1, у кланици, на животињама 
пре и после клања, ветеринарски инспектор о томе, хитно, обавештава 
надлежног ветеринарског инспектора у месту порекла животиње, који даље 
спроводи процедуру пријаве заразне болести у складу са овом Директивом. 

IX У део обрасца где се тражи "ИД заразе" унети јединствен број заразне болести 
добијен из Централне базе, овог министарства. 

X Одређени појмови који се користе у Директиви имају следеће значење:  
 

1. »Жариште« je газдинство у коме се животиње држе и где је 
потврђен један или више случајева заразних болести са Листе 
заразних болести које се обавезно пријављују. 
 
2. »Примарно жариште« је жариште у епизоотиолошкој јединици 
које није епизоотиолошки повезано  са претходним жариштем у истој 
епизоотиолошкој јединици. 
 
3. »Секундарно жариште« је појава било које заразне болести са 
Листе заразних болести које се обавезно пријављује у 
епизоотиолошкој јединици, а које је епизоотиолошки повезано са 
предходном појавом те болести у истој епизоотиолошкој јединици.  
  
4. »Појава (избијање) болести« je званично потврђено обољење. 

 
5. »Потврда болести« је потврда присуства заразне болести на 
основу резултата клиничког прегледа, прописане лабораториске 
методе и/или резултата епизоотиолошке анкете.  

 
   
                    

    Д И Р Е К Т О Р  
                      
 
                    
 др Дејан Крњаић 



Broj protokola prethodnog `ari{ta na istom gazdinstvu:

Broj protokola:                                                                         ID zaraze (VetUP):

Datum pojave bolesti: Datum slawa uzorka u lab.:

Datum postavqawa sumwe: Datum prijave inspekciji:

Vlasnik/dr`alac `ivotiwe:

Adresa:

Laboratorija u kojoj se vr{e dijagnosti~ka ispitivawa:

Uvo|ewe novih `ivotiwa ili proiz. `iv. por.

Legalan transport `ivotiwa

Ilegalan transport `ivotiwa

Tranzit `ivotiwa

Kontakt sa inf. `iv. na pa{i, napajali{tu i sl.

Ishrana neprokuvanim pomijama

Qudi ili sredstva, predmeti i materijali

Vazduh

Vektori

Kontakt sa divqim `ivotiwama

Hrana za `ivotiwe

Drugo (upisati)

Klini~ki znaci: Patomorfolo{ki znaci:

Izvor zaraze:

REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede

UPRAVA ZA VETERINU

OBRAZAC O PRIJAVI   SUMWE           POJAVE         ZARAZNE BOLESTI

1

3

2

4 5

6

ID gazdinstva:

Obrazac 1

Primarno `ari{te Sekundarno `ari{te

U slu~aju pojave naro~ito opasne zarazne bolesti uneti slede}e podatke:

   a) Udaqenost od drugog najbli`eg gazdinstva gde se dr`e prijem~ive `ivotiwe (navesti):

DA DANE NE

b) Dijagnostika izvr{ena ({tiklirati):

v) Bolest potvr|ena:

g) Ukoliko je bolest potvr|ena u klanici navesti udaqenost najbli`eg gazdinstva na kome se

uzgajaju `ivotiwe iste vrste

d) Da li je potvr|ena primarna pojava bolesti kod prijem~ivih divqih `ivotiwa:

Klini~ki        Patoanatomski       Laboratorijski: (navesti metodu)

                  

            tokom transporta:

                          u klanici:

                drugo (navesti):

DA

DA

NE                    broj uginulih:

NE                    broj uginulih:

8 9

10

DA NE

Geografska {irina:

Geografska du`ina:

(ID, pe~at i potpis republi~kog veterinarskog inspektora)

m.p.Datum:

(naziv i {ifra bolesti)



OBRAZAC O STAWU NA GAZDINSTVU

Podaci o `ivotiwama na gazdinstvu u vreme nadzora:

REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede

UPRAVA ZA VETERINU

Broj protokola: [ifra bolesti:

Redni broj nadzora:                                      (zaokru`iti/upisati)I, II, III, IV, 

Kontrolne mere:

Datum:
M.P. (ID, potpis i pe~at veterinarskog inspektora)

4

Izdvajawe zdravih `ivotiwa Ubijawe `ivotiwa Kontrola divqih `ivotiwa

Ograni~avawe kretawa `ivotiwa Klawe pozitivnih `ivotiwa Zatvarawe obolelih `ivotiwa

Zabrana okupqawa `ivotiwa

Dezinsekcija

Zabrana prometa `ivotiwa

Klawe `ivotiwa Kontrola prometa u zemqi Zabrana prometa proizvoda
`ivotiwskog porekla

Dijagnosti~ko ispitivawe `ivotiwa Kontrola pasa i ma~aka

Dezinfekcija Obele`avawe i registracija

Sprovo|ewe mera na drugim gazdinstvima

Zabrana klawa `ivotiwa

Anga`ovawe organa unutra{wih i 
poslova odbrane

Redovan nadzor

Zabrana kretawa `ivotiwa

Zabrana prirodnog pripusta

Zabrana vakcinacije

Vakcinacija `ivotiwa

Le~ewe `ivotiwa

Deratizacija

Ne{kodqivo uklawawe le{eva

Ograni~avawe kretawa qudi

Zatvarawe prilaza zara`enom 
podru~ju
Uvo|ewe mera na dr`avnoj granici

Drugo (upisati)

3

2

1

vrsta
`ivotiwe

prijem~ivo
zara`eno
(obolelo)

ozdravilo zaklano uni{teno uginulo vakcinisano

vrsta
vakcine
(naziv)

ID gazdinstva:

Finalni izve{taj:    DA    NE

Napomena: (upisati identifikacione brojeve `ivotiwa - posebno za uginule, uni{tene i zaklane `ivotiwe)*

Obrazac 2

* Po potrebi, nastaviti uno{ewe podataka na blanko obrascu koji mora biti obele`en i potpisan

ID zaraze (VetUP)



OBRAZAC ZA SLAWE MATERIJALA NA LABORATORIJSKO ISPITIVAWE

Podaci o ukupnom broju `ivotiwa na gazdinstvu:

Detaqi o `ivotiwama od kojih se uzima uzorak:

@ivotiwe le~ene slede}im lekovima:

REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede

UPRAVA ZA VETERINU

Vlasnik/dr`alac `ivotiwe:

Adresa:

Broj protokola:

Datum postavqawa sumwe:Datum pojave prvih simptoma:

Klini~ki znaci:

Bolest na koju se postavqa sumwa (suspektna dijagnoza):

Laboratorija koja }e vr{iti ispitivawe:

Sumwu je postavila: (upisati naziv ovla{}ene veterinarske organizacije)

Nadle`ni veterinar:

Nadle`ni epizootiolog:

Patomorfolo{ki znaci:6

8

9

10

11

12

7

5

2

3

1

vrsta
`ivotiwe

vrsta
`ivotiwe

redni
broj

broj u{ne
markice

vrsta uzorka

prijem~ivo
(ukupno)

rasa/tip pol starost

uginulo ozdravilo
zara`no

(obolelo)

(ime i prezime)

(ime i prezime)

Datum:
M.P. (ID, potpis i pe~at veterinarskog inspektora)

ID gazdinstva: [ifra bolesti:

Obrazac 3



POTVRDA O IZVR[ENIM VETERINARSKO-SANITARNIM MERAMA
NA ZARA@ENOM GAZDINSTVU

Broj protokola:

Broj i datum re{ewa:

Naziv bolesti: [ifra:

Nare|ene / nalo`ene mere sproveo:

Vlasnik / dr`alac `ivotiwe:

ID gazdinstva:

Adresa:

Sprovedene mere:

Ostale sprovedene mere:

REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede

UPRAVA ZA VETERINU

2

1

ID zaraze (VetUP):

dezinfekcija

eutanazija

mesto
dezinfekcije

vrsta
`ivotiwe

broj
`ivotiwa

sredstvo koli~ina
na~in

(navesti)

datum datum sredstvo koli~inateku}a
2m

sredstvo koli~inapovr{ina
2m

sredstvo koli~inapovr{ina
2m

zavr{na
2m

dezinsekcija deratizacija

Datum:

M.P.(ID, potpis i pe~at veterinarskog inspektora)M.P.(ID, potpis i pe~at ovla{}enog veterinara)
(izvr{ilac posla)

Obrazac 4

Datum sprovo|ewa mera:



REPUBLIKA SRBIJA
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede

UPRAVA ZA VETERINU

OBRAZAC O ODJAVI ZARAZNE BOLESTI

Obrazac 5

(ID, pe~at i potpis republi~kog veterinarskog inspektora)

m.p.Datum:

(naziv i {ifra bolesti)

Zbirni podaci o `ivotiwama na gazdinstvu:

Broj protokola:

2

1

vrsta
`ivotiwe

prijem~ivo
zara`eno
(obolelo)

ozdravilo zaklano uni{teno uginulo vakcinisano

vrsta
vakcine
(naziv)

ID gazdinstva: ID zaraze (VetUP)

Naziv bolesti koja je potvr|ena (uzro~nik bolesti):

Naziv laboratorije koja je potvrdila pojavu zarazne bolesti:

Datum sprovo|ewa svih veterinarsko-sanitarnih mera:

Datum odjave zarazne bolesti:

Broj laboratorijske potvrde i datum:

Laboratorijske metode:

3

4

7

8

5

6
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Прилог II 
Табела 1: Листа заразних болести животиња код којих се обавезно пријављује сумња 

ред. 
број 

OIE 
код назив болести назив болест 

(латински/енглески) 

обавезно 
треба 

пријавити 
сумњу на 
болест 

обавезно треба 
пријавити 

потврђени случај 
болести 

1 А-010 Слинавка и шап Aphthae epizooticae 
Foot and mouth disease Да Да 

2 А-020 Везикуларни стоматитис Stomatitis vesicularis 
Vesicular stomatitis Да Да 

3 А-030 
Везикуларна 
ентеровирусна болест 
свиња 

Morbus vesicularis suum 
Swine vesicular disease Да Да 

4 А-040 Куга говеда Pestis bovina 
Rinderpest  Да Да 

5 А-050 Куга малих преживара Pestis ovina et caprina 
Peste des petits ruminants Да Да 

6 А-060 Заразна 
плеуропнеумонија говеда 

Pleuropneumonia contagiosa bovum 
Contagious bovine pleuropneumonia Да Да 

7 А-070 Нодуларни дерматитис Dermatitis nodosa 
Lumpy skin disease Да Да 

8 А-080 Грозница  долине Рифта Hepatitis enzootica  necroticans 
Rift valley fever Да Да 

9 А-090 Болест плавог језика Febris catarrhalis 
Bluetongue Да Да 

 10 А-100 Бoгиње оваца и богиње 
коза  

Variola ovina et variola caprina 
Sheep pox and goat pox Да Да 

11 А-110 Kугa коња Pestis equorum 
African horse sickness Да Да 

12 А-120 Афричка куга свиња Pestis suum africana 
African swine fever Да Да 

13 А-130 Класична куга свиња Pestis suum classica 
Classical swine fever Да Да 

14 А-150 Инфлуенца живине 
(класична куга живине) 

Pestis avium 
Highly pathogenic avian influenza Да Да 

15 А-160 Атипична куга живине Pestis avium atypica 
Newcastle disease Да Да 

16 Б-058 Беснило Lyssa 
Rabies Да Да 

17 Б-051 Бедреница Anthrax Да Да 

18 Б-057 Q-грозница Q febris 
Q fever Да Да 

19 Б-103 Бруцелоза говеда 
(Brucella abortus) 

Brucellosis 
(Abortus enzooticus) 
Bovine brucellosis 

Да Да 

20 Б-105 Туберкулоза говеда 
(Mycobacterium bovis) 

Tuberculosis bovum 
Bovine tuberculosis 
 

Да Да 

  
21 Б-115 

Спонгиоформна 
енцефалопатија говеда - 
BSE 

Encephalopathia spongioformis 
bovum 
Bovine spongiform encephalopathy 

Да Да 

22 Б-160 Овчији сврабеж Paraplegia enzootica ovis 
Scrapie Да Да 

23 Б-152 Бруцелоза оваца и коза 
(Brucella melitensis) 

Melitococcosis 
Caprine and ovine brucellosis 
(Brucella melitensis) 

Да Да 

24 Б-202 Полна зараза кoњa Exanthema coitale paralyticum 
Dourine Да Да 

25 Б-204 Амерички енцефалитис 
коња (источни и западни) 

Equine encephalomyelitis (Eastern 
and Western) Да Да 

26 Б-205 Инфективна анемија 
коња 

Anaemia infectiosa equorum 
Equine infectious anaemia Да Да 

27 Б-209 Сакагија – малеус Malleus 
Glanders Да Да 
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28 Б-212 Јапански енцефалитис 
коња Japanese encephalitis Да Да 

29 Б-216 Венецуелски 
енцефалитис koњa Venezuelan equine encephalomyelitis Да Да 

30 Б-253 Бруцелоза свиња 
(Brucella suis) 

Brucellosis suum 
Porcine brucellosis 
(Brucella suis) 

Да Да 

31 Б-256 Заразна узетост свињa Encephalomyelitis enzootica suum 
Porcine enterovirus encephalomyelitis Да Да 

32 Б -312 Хламидиоза птица Psittacosis, ornithosis 
Avian chlamydiosis Да Да 

33 Б-401 Вирусна хеморагична 
септикемија 

Septicaemia haemorrhagica salmonis 
Viral haemorrhagic septicaemia Да Да 

34 Б-405 Заразна хематопоетска 
некроза 

Necrosis heamatopoetica 
Infectious haematopoietic necrosis Да Да 

35 Н-403  Заразна анемија лососа Infectious salmon anemia Да Да 

36 Б-452 Америчка куга пчелињег 
легла 

Pestis apium 
American foulbrood Да Да 

37 Н-456  Tропилелоза (grinja 
Tropilaelaps clareae) Tropilaelaps mite (Tropilaelaps spp.) Да Да 

38 X-011 Етиноза Small hive beetle (Aethina  tumida) Да Да 
39 X-005 Eбола Ebola - Non-human primates Да Да 

40 X-006 Богиње мајмуна  Monkey pox (kod Rodentiai non-
human primates) Да Да 
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Табела 2: Листа нарочито опасних заразних болести 

 

ред. 
број 

OIE 
код назив болести назив болест 

(латински/енглески) 

обавезно 
треба 

пријавити 
сумњу на 
болест 

обавезно 
треба 

пријавити 
потврђени 
случај 
болести 

1 А-010 Слинавка и шап Aphthae epizooticae 
Foot and mouth disease Да Да 

2 А-020 Везикуларни 
стоматитис 

Stomatitis vesicularis 
Vesicular stomatitis Да Да 

3 А-030 
Везикуларна 
ентеровирусна болест 
свиња 

Morbus vesicularis suum 
Swine vesicular disease Да Да 

4 А-040 Куга говеда Pestis bovina 
Rinderpest  Да Да 

5 А-050 Куга малих преживара Pestis ovina et caprina 
Peste des petits ruminants Да Да 

6 А-060 
Заразна 
плеуропнеумонија 
говеда 

Pleuropneumonia contagiosa bovum 
Contagious bovine pleuropneumonia Да Да 

7 А-070 Нодуларни дерматитис Dermatitis nodosa 
Lumpy skin disease Да Да 

8 А-080 Грозница  долине 
Рифта 

Hepatitis enzootica  necroticans 
Rift valley fever Да Да 

9 А-090 Болест плавог језика Febris catarrhalis 
Bluetongue Да Да 

 10 А-100 Бoгиње оваца и богиње 
коза  

Variola ovina et variola caprina 
Sheep pox and goat pox Да Да 

11 А-110 Kугa коња Pestis equorum 
African horse sickness Да Да 

12 А-120 Афричка куга свиња Pestis suum africana 
African swine fever Да Да 

13 А-130 Класична куга свиња Pestis suum classica 
Classical swine fever Да Да 

14 А-150 Инфлуенца живине 
(класична куга живине) 

Pestis avium 
Highly pathogenic avian influenza Да Да 

15 А-160 Атипична куга живине Pestis avium atypica 
Newcastle disease Да Да 

16 Б-058 Bеснило Lyssa 
Rabies Да Да 

 


