Контакт подаци ветеринарске инспекције по окрузима
Округ

Презиме и име

Телефон/факс Имејл

Северно-бачки

Пижурица Александар

+38124687090

vetinsp@eunet.rs

Пчињски

Ђорђевић Биљана

+38117400357

regionalno.vr@gmail.com

Браничевски

Ђурић Бобан

+38112554945

blueoffice@gmail.com

Топлички

Лукић Бобан

+38127329624

regionalnatoplicki@gmail.com

Јабланички

Поповић Бобан

+38116228055

coirleskovac@open.telekom.rs

Западно-бачки

Козомора Данијела

+38125432450

okrugsombor@gmail.com

Борски

Антић Драгана

+38130458036

dragana.borskiokrug@gmail.com

Град Београд

Љуштина Душан

+381116656015
rvi.beograd@minpolj.gov.rs
+381116656012

Сремски

Милакара Емина

+38122639107

Нишавски

Лозо Иван

+381184291600 oirvsinis@gmail.com

vetinspektsrem@neobee.net

Северно-банатски Лакета Ксенија

+381230401710 vetinski@gmail.com

Поморавски

Савић Милена

+381358245446 jagodinaoffice@gmail.com

Јужно-банатски

Вурдеља Милица

+38113301760

reg.kanc.pancevo@panet.rs

Зајечарски

Maцић Радомир

+38119441580

regionalna.kancelarija019@
gmail.com

Моравички

Зарић Мирјана

+38132343813

veterinarska@muo-cacak.org.rs

Мачвански

Веселиновић Мирко

+38115360400

vetinspekt@gmail.com

Расински

Јовановић Славица

+38137444996

vetinfoks@gmail.com

Колубарски

Срећковић Славица

+38114292690

regionalnava@gmail.com

Средње-банатски

Картал Славка

+38123525806

regionalna.zr@gmail.com

Рашки

Зечевић Слободан

+38136379250

vet.inspek@yahoo.com

Пиротски

Стојановић Снежана

+38110313299

vinspekcijapi@yahoo.com

Шумадијски

Богосављевић Татјана

+38134337880

operater1@gmail.com

Златиборски

Ђуковић Вера

+38131562767

zlatiborski@gmail.com

Подунавски

Гонсиоровски Весна

+38126642480

sdoperateri@gmail.com

Јужно-бачки

Грубач Владо

+381216791020 ns.vet@eunet.rs

Подаци преузети са веб странице
http://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/kontakti/inspekcija-okrug, јун 2014. године

Напомена: Ставови изречени у публикацији припадају искључиво ауторима
и не представљају нужно званичан став Мисије ОЕБС-a у Србији.

Упутства за
пољопривредна
газдинства
Шта је потребно знати да би се заштитило
здравље и добробит животиња након поплава

Упутства за
пољопривредна газдинства
Шта је потребно знати да би се заштитило
здравље и добробит животиња након поплава

Поступање са животињама
▶▶ Спашавање и евакуација животиња врши се према упутству ветеринарског инспектора који мора бити редовно и у потпуности обавештен о свим активностима.
▶▶ Животиње се евакуишу у објекте одређене за привремени смештај. Животиње морају да буду обележене, евидентиране и прегледане и мора им бити обезбеђена
ветеринарска нега и здравствена заштита.
▶▶ Уколико је животиња повређена, исцрпљена или изгладнела, потражите помоћ ветеринара.
▶▶ Пратите и поштујте сва упутства ветеринара и ветеринарског инспектора.
▶▶ Животиње уводити само у очишћене и дезинфиковане просторе.
▶▶ Први откос траве, детелине и др. са поплављеног подручја не користити за исхрану
стоке, ни као сено, ни као сенажу.
▶▶ Плављена подручја не користити за испашу стоке, уколико стока (преживари и копитари) није вакцинисана против антракса и клостридијалних инфекција.
▶▶ Сточну храну складиштити у дезинфикованом простору.
▶▶ Силажни кукуруз са поплављених подручја приликом кошње не сећи близу површине земље.
▶▶ У случају промене здравственог стања животиња које су ипак напасане на плављеном подручју или уносиле храну која потиче са плављеног подручја обавестити
надлежну ветеринарску службу (амбуланту или станицу).
▶▶ У случају појаве изненадних угинућа или угинућа које је наступило након краћег
боловања обавестити надлежну ветеринарску службу (амбуланту или станицу) и
надлежног ветеринарског инспектора.
▶▶ Дератизацију и дезинфекцију вршити по препоруци и под надзором стручних лица.
▶▶ Уколико је неопходно извршити промет животиња за које је делимично или потпуно уништена потребна документација, пре одобравања промета неопходно је утврдити порекло животиње и њен здравствени статус у Централној бази података на
основу ушне маркице.
▶▶ Уколико животиња није обележена, она представља ризик по здравље људи и животиња јер има непознато порекло и здравствени статус те се доношењем решења
ветеринарског инспектора без одлагања шаље у изолацију-карантин.

Поступање са лешевима и контаминираним
материјалом животињског порекла
▶▶ Након поплаве лешеве је неопходно што пре одложити на место предвиђено за ту сврху.
▶▶ Лешеви се нешкодљиво уклањају одвожењем у кафилерију, односно објекат за сакупљање или објекат за нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског
порекла.
▶▶ Уколико је то неизводљиво лешеве и друге споредне производе треба закопати, односно спалити на месту које одређује ветеринарски инспектор и локална самоуправа.
▶▶ Локација за закопавање лешева треба да буде на месту где је ниво подземних вода
што нижи, које је довољно удаљено од извора, бунара и других објеката и на коме
нема ризика по здравље животиња и људи и по безбедност животне средине.
▶▶ Јама за закопавање треба да одговора количини лешева, а приликом закопавања
изнад лешева треба да буде најмање метар набијене земље. На основу процене ветеринара надлежне службе ће извршити дезинфекцију таквог места.
▶▶ Места на којима су закопани лешеви животиња морају да буду јасно обележена и
обезбеђена.

Мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације
▶▶ Сав поплавни нанос (муљ, песак, блато и друге наплавине) унутар објеката и на
површинама третира се као потенцијално опасан отпад.
▶▶ Неопходно је спровести мере чишћења и сакупљања оваквог отпада на одговарајућем
месту, санитарно прање и, по потреби, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију.
▶▶ По повлачењу воде није потребно чекати сушење већ одмах приступити механичком чишћењу и уклањању наноса под надзором ветеринарске службе.
▶▶ Дезинфекцију унутрашњости објеката и свих отворених површина спроводе стручна
лица уз обавезно коришћење заштитних средстава.
▶▶ Опрему за исхрану и напајање после потапања у одговарајућем дезинфекционом
средству темељно опрати и потом осушити.
▶▶ Транспортна средства треба темељно очистити, опрати, а потом дезинфиковати.
▶▶ Испред улаза у објекте поставити дезинфекционе баријере.
▶▶ Мере дезинсекције се врше у циљу спречавања убрзаног и неконтролисаног размножавања комараца и других инсеката као вектора заразних болести.
▶▶ Обавезна је тријажа сточне хране и материјала за простирку.
▶▶ Поплавне воде садрже животињски отпад, канализацију и хемикалије, па је приликом чишћења неопходно увек носити водоотпорну одећу, гумене чизме и рукавице,
као и маску за лице.

