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У вези захтева EPAR-OIPA Србија, алијанса за заштиту природе, права животиња и права 
људи Суботица, достављеног из Управе за ветерину ветеринарској инспекцији Поморавског 
округа извештавате се: 

По усменој пријави ПУ Јагодина од 25.12.2010. год. а у вези угинућа већег броја паса код 
Васић Јелене ветеринарска инспекција је : 

1. Дана 25.12.2010. год. извршена је контрола на простору – објекту где власница Васић 
Јелена држи и чува псе. Контрола извршена у присуству ветеринара ВС „Јагодина“ 
Милошевић Томислава, радника ПУ Јагодина и Васић Јелене. Затечено је 50 комада 
паса и 8 лешева паса, неки пси као и неки лешеви паса нису били вакцинисани против 
беснила нити су били обележени. Васић Јелена нема регистровано прихватилиште за 
псе у Управи за ветерину МПШВ. Присутни ветеринар ВС „Јагодина“ дао је свој 
налаз под бројем 165 од 27.12.2010. год. (везано за контролау од 25.12.2010. год.), у 
коме наводи да приликом прегледа угинулих паса није посумњано нити се ради о 
заразној болести.  

2. Дана 26.12.2010. год. а у вези утврђивања разлога угинућа паса при сумњи на тровање 
извршена је поново контрола на простору – објекту где се налазе пси. Контроли су 
били присутни ветеринари ВС „Јагодина“ Марија Кнежевић, Станковић Дарко и 
патолог из ВСИ „Јагодина“ Ђорђевић Игор. Ветеринари ВС „Јагодина“, дали су налаз 
под бројем 166 од 27.12.2010. год. (везано за контролу од 26.12.2010. год.), у коме су 
установили да приликом клиничког прегледа 50 живих паса да су исти у доброј 
кондицији и да нису установили сумњу на заразну болест. Код прегледа угинулих 
паса којих је било 8 нису установили сумњу на заразну болест, веће поставили сумњу 
на тровање. Извршена је обдукција 1 леша од стране ВСИ „Јагодина“. У току је 
микробиолошки преглед паренхиматозних органа (јетра, слезина и бубрези). 
Мишљење о разлогу угинућа ВСИ „Јагодина“ ће дати на основу извршене обдукције, 
патоанатомског налаза, а по завршетку микробиолошког прегледа.  



3. Изјавом број 7194 од 28.12.2010. год. датој од стране шефа Зоохигијенске службе ЈП 
„Стандард“ Јагодина наводи се да није било никакве интервенције и активности на 
тровању паса луталица на територији града Јагодине у протеклом периоду и да им 
такве активности нису познате 

4. Ветеринарска инспекција ће предузети све мере у складу са Законом 

Напомена: по добијању мишљења од ВСИ „јагодина“ у вези угинућа паса о истом ћемо Вас 
обавестити. 

С поштовањем,  

 Шеф одсека ветеринарске 
 инспекције Поморавског округа 

                                 Милена Савић 


