
Biografija (CV) – Milanko Šekler 
 
 
    Ime: Milanko  
         Prezime: Šekler  
         Telefon (lokal): 036/ 361-361 lok. 19 
         Faks: 036/360-011 
         Mobilni: 064/ 824 75 500 
         E-mail: milankosekler@yahoo.com 
         Datum rođenja: 10. 03. 1967. 
         Bračni status: neoženjen 
             
   Obrazovanje ( najvažnija, navedeno počev od najskorijeg stečenog) :  
  
  
Institucija : 
 

Fakultet veterinarske medicine u  
Beogradu, Univerzitet u Beogradu 
 

Datum: 
 

04.10.2016 

 Stečena diploma/ kvalifikacija  
 

 
Doktor veterinarske medicine  
– specijalista uže   
specijalnosti iz oblasti mikrobiologija sa  
imunologijom 
 

  
Institucija : 
 

Fakultet veterinarske medicine u  
Beogradu, Univerzitet u Beogradu 
 

Datum: 
 

11/2004.-05/2009. 

 Stečena diploma/ kvalifikacija  
 

Doktor veterinarskih nauka 
Oblast - mikrobiologija 

  
Institucija : 
 

Fakultet veterinarske medicine u  
Beogradu, Univerzitet u Beogradu 
 

Datum: 
 

10/1996.-6/2004. 

 Stečena diploma/ kvalifikacija  
 

Magistar veterinarskih nauka 
Oblast - imunologija 

  
Institucija : 
 

Fakultet veterinarske medicine u  
Beogradu, Univerzitet u Beogradu 
 

Datum: 
 

10/1998.-6/2004. 

 Stečena diploma/ kvalifikacija  Specijalista za zdravstvenu zaštitu živine 



  
  
  
Institucija : 
 

Fakultet veterinarske medicine u  
Beogradu, Univerzitet u Beogradu 
 

Datum: 
 

10/1987.-10/1993. 

 Stečena diploma/ kvalifikacija  
 

Diplomirani veterinar 
Oblast – veterinarska medicina 

  
  
Institucija : 
 

Srednja Veterinarska škola 
„Dr Đorđe Radić",  Kraljevo 

Datum: 
 

1982.-1986. 

 Stečena diploma/ kvalifikacija  
 

Veterinarski tehničar 

  
 Znanje stranih jezika : (Od 1 do 5) 
Jezik Pasivno Govor Pisanje 
Engleski 5 4 5 
Ruski 4 4 3 
  

 Članstvo u profesionalnim organizacijama:  

Srpsko Veterinarsko Društvo, PSA of USA (Poultry Science Association), Društvo 
Virusologa Srbije, Dana 01.07.2011. godine, postao potpisnik, učesnik i jedan od 
predstavnika Republike Srbije u okviru „Evropske mreže za dijagnostiku „uvoznih“ virusnih 
bolesti (European network for the diagnostic of „imported“ viral disease – ENIVD), koja se 
finansira u okviru Evropskog centra za suzbijanje zaraznih bolesti (European Cwntre for 
Disease Control –ECDC). (http://www.enivd.de/particip.htm). 

Akademija veterinarske medicine SVD - redovni član 0d 2016. Godine,  

Izabran za počasnog člana „Saveza inžinjera i tehničara Srbije“ (2021). godine. 
 
 Ptice Pevačice Faune Evrope, Ekološki Pokret “Ibar”, Fond za razvoj doline “Ibra” (IDA), 
jedan od osnivača Kraljevačkog Akademskog društva „Balkan“ iz Kraljeva, član sekcije za 
Zoonoze SVD-a. 
 
 Druge veštine (poznavanje računara, vozačka dozvola) :  
  
MS Office, PowerPoint, Excel. 
Vozačka dozvola: B i C kategorija. 
Sertifikat o položenom stručnom ispitu za sticanje zvanja upravljača – rukovaoca čamca.  
  
 Trenutna pozicija u institutu (naziv radnog mesta i odeljenja): 



 
Koordinator rada Nacionalne referentne laboratorije za avijarnu influence, Njukastl bolest 
živine, Infektivni bronhitis, Mikoplazmozu živine, Hlamidiozu ptica, Infektivni burzitis 
živine, Groznice Zapadnog Nila i infekcija izazvanih Capripox virusima (bolest kvrgave kože 
goveda i boginja ovaca i koza) Republike Srbije, saradnik Odeljenja za laboratorijsku 
dijagnostiku VSI „Kraljevo“. 
 
 Godine radnog iskustva (ukupno / u institutu): 28/28 
 
 

Glavne kvalifikacije:  
  
 
Na predlog Veća katedre Instituta za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta 
Univerziteta u Kragujevcuod 28.10.2020 izabran za člana Etičke komisije za zaštitu dobrobiti 
oglednih životinja na mandatni period od 3 godine (broj odluke: 500/XXXII-1 od 
28.10.2020.). 
 
Član tima za izradu epizootiološke studije kovida-19 Republike Srbije (2020). 
 
 
 FAO konsultant i predavač na FAO radionici “ Praktična obuka u dijagnostici 
visokopatogene avijarne influence, Kraljevo. (2008). 
  
Predsednik ekspertske grupe za avijarnu influence Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede Republike Srbije (savetodavni organ Uprave za Veterinu, odnosno Ministarstva, 
od 2006). 
  
Član Saveta za Veterinarstvo –  savetodavnog tela direktora Uprave za Veterinu (od 2006). 
Član stručnog tima za realizaciju FAO-ovog projekta na terenu i laboratoriji - FAO projekat- 
Monitoringa avijarne influence kod divljih ptica u NP Đerdapa i Kladovu, (tokom 2008.) 
  
Rukovodilac projekta Uprave za veterinu - Monitoring besnila u populaciji slepih miševa u 
NP Đerdap (2007). 
  
Rukovodilac projekta Uprave za veterinu - Monitoring hlamidioze i West Nile infekcija u 
populaciji divljih ptica Repiblike Srbije (2007). 
  
Rukovodilac projekta Uprave za veterinu - Monitoring avijarne influence kod divljih ptica 
Republike Srbije (2005). 
  
Član mešovitog tima za saradnju ministarstava poljoprivrede Republike Srbije i Egipta i 
koordinator saradnje između nacionalnih referentnih laboratrija za AI ove dve zemlje za 2007. 
godinu. 
  
Rukovodilac projekta Uprave za veterinu – Izgradnja laboratorije 3 nivoa biosigurnost u VSI 
“Kraljevu”, u Nacionalnoj referentnoj laboratriji za avijarnu influence i Njukastl bolest. 
  
28 godina skustva u oblasti dijgnostike, kontrole, monitoringa i eradikacije svih zaraznih 
bolesti živine, savremenih proizvodnih tehnologija živinarstva, kao i klinike i terapije živine. 



  
Konsultant i predlagač Uprave za veterinu Republike Srbije u izradi, organizaciji i 
koordinaciji sprovođenja nacinalnih kontrolnih monitoring programa za bolesti domaćih i 
divljih životinja (živina, konji, divlje ptice, komarci, itd). 
  
Predavač i ispitivač na predmetu Bolesti divljači, za polaznike V stepena u Šumarskoj školi u 
Kraljevu. 
  
Gostujući predavač na PMF u Kragujevcu, PMF u Nišu i Fakultetu za primenjenu ekologiju – 
Futura u Beogradu. 
 
Povremeni predavača za postiplomske studije (polaznike doktorskih studija) Biološkog i 
Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. 
  
Član vladinog Kriznog štaba za suzbijanje nodularnog dermatita goveda (bolesti kvrgave kože 
goveda) pokom prve pojave bolesti tokom 2016. Godine. 
  
Član stručnog tima Uprave za veterinu za suzbijanje nodularnog dermatitisa goveda (bolesti 
kvrgave kože). 
 
Рецензије научних радова у научним часописима: 
  

 рецензент у истакунтом међународном часопису „Аcta veterinaria“  
 рецензент у међународном часопису „Journal of Applied Animal Welfare Science (1 рад) 
 рецензент у међународном часопису “Journal of Central European Agriculture“ (1 рад) 
 рецензент у водећем националном часопису „Biotechnology in Animal husbandry“ (1 рад) 
 рецезент у водећем националном часопису „Аrchives of Veterinary Medicine“ (1 рад) 
 рецензент радова  у националном часопису „Летопис научних радова“   

 
 Рецензија монографске публикације аутора  

  
Одлуком (број 150/XI-1) на седници Наставно-научног већа Природно-

математичког факултета у Универзитета у Крагујевцу, одржаној 13.03.  Миланко 
Шеклер је именован за рецензента рукописа аутора др Светлане Милошевић – 
Златановић под називом „УПОРЕДНА МОРФОЛОГИЈА И ФУНЦИОНАЛНА 
АНАТОМИЈА КИЧМЕЊАКА (ЧУЛНИ ОРГАНИ, НЕРВНИ СИСТЕМ, ЕНДОКРИНИ 
ОРГАНИ) – I том“. (у прилогу одлука) 
  

Recezent knjige „Bolesti živine – praktikum“ , docenta Bojane Vidović, 
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, departaman za veterinsku medicinu, Izdavač 
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, 2021. (CIP – Каталогизација у публикацији 
Библиотеке Матице српске, Нови Сад 619:636.5(075.8)(076), ВИДОВИЋ, БОЈАНА, 
1984 – Bolesti živine: praktikum/ Bojana Vidović. – Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, 2021 
(Novi Sad: Perins inženjering doo). 121 str.: ilustr.; 30 cm. – (Edicija Pomoćni udžebenik) 
Tiraž 20. – Bibliografija. ISBN Болести живине: практикум/978-86-7520-525-8 
COBISS.SR-ID 37042953 

 
  

 Рецензије техничких решења: 
  



Јадранка Жутић, Јелена Ашанин, Бранислав Курељушић, Оливер Радановић, Владимир 
Радосављевић Љубиша Вељовић, Виолета Царо Петровић: Оптимизација ПЦР 
протокола за поуздану детекцију метицилин-резистентних стафилокока пријављен у 
категорији „Ново техничко решење примењено у Републици Србији (категорија М82). 
Кандидат је ангажован као рецензент 2017. године од стране Министарства науке. 
Техничко решење је рађено у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и део је резултата пројекта ТР 31079. 
 
 Менторство при изради мастер, магистарских и докторских радова  
  
1. Одлуком (1024 број 319/2) Наставно – научног већа Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду, на седници одржаној 03.јула 2017.године, именује се др 
Миланко Шеклер за члана (ментор) Комисије за израду и оцену докторске дисертације 
др. вет. Бојане Видовић под називом „Утврђивање генотипова вируса инфективног 
бронхитиса у вакцинисаним јатима живине“.  
Одлуком (1024 број 319/3) Наставно – научно веће Пољопривредног факултета 
Универзитета у Новом Саду, на седници оданој 04. децембра 2018.године, је 
прихватила позитивну оцену докторске дисертације др. вет. Бојане Видовић под 
називом „Утврђивање генотипова вируса инфективног бронхитиса у вакцинисаним 
јатима живине“, и именовала др Миланка Шеклера за члана (ментора) Комисије за 
одбрану поменуте докторске дисертације. Докторска дисертација је одбрањена 25 
јануара 2019.године. (У прилогу кандидат је доставио одлуке Наставно-научног већа). 
  
2. Одлуком Наставно – научног већа Факултета ветеринарске медицине Универзитета у 
Београду  на својој 175. седници одржаној 22.03.2017. године именован је др Миланко 
Шеклер за члана Комисије (ментор) за процену научне заснованости и подобности 
кандидата доктора ветеринарске медицине Драге Раденковић за израду докторске 
дисертације под називом „Испитивање имуномудулаторног и антибактеријског дејства 
етарског уља оригана и екстракта белог лука код инфекција живине Salmonella 
Enteritidis“. Под менторством кандидата др Миланка Шеклера завршен је део 
експеримента за живим животињама и наставља се лабораторијски део експеримента. 
Дисертација још није завршена. 
 
3. Odlukom Nastavno – naučno veće Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u 
Beogradu je na svojoj 219. sednici održanoj 22.09.2021. godine imenovaan je Dr Milanko 
Šekler za člana (mentor) Komisije za procenu naučne zasnovanosti i podobnosti kandidata 
doktora veterinarske medicine Milice Ćilerdžić za izradu doktorske disertacije pod nazivom 
ispitivanje antibakterijskog dejstva različitih vrsta tanina prema sojevima Escherichia coli 
izolovanih iz patološkog materijala uginule živine 
  
  
Учешће у комисијама за оцену заснованости, процену и одбрану докторских 
дисертација (3) 
  
1. Одлуком (број 01-14/2) Наставно научног већа Факултета ветеринарске медицине 
Универзитета у Београду на 140. седници одржаној 25.09.2013. године именован је др 
Миланка Шеклера за члана Комисије за оцену завршене докторске дисертације 
дипломираног ветеринара Милоша Вучићевића под називом „Анализа ЦХО гена птица 
као молекуларног маркера за детерминацију пола“. Кандидат др Миланко Шеклер је 



био и члан Комисије за одбрану завршене докторске дисертације дипломираног 
ветеринара Милоша Вучићевића. 
2. Одлуком (број 01-15/34) Наставно научног већа Факултета ветеринарске медицине 
Универзитета у Београду је на својој 158 седници одржаној 23.09.2015.године именован 
је др Миланка Шеклера за члана Комисије за процену научне заснованости и 
подобности кандидата мр двм Ивана Бошњака за израду докторске дисертације под 
називом „Испитивање присуства, серотипске припадности и резистенције према 
антимикробним средствима Salmonella spp. код водоземаца и гмизаваца“. Кандидат др 
Миланко Шеклер је био члан и Комисије за оцену и одбрану завршене докторске 
дисертације мр Ивана Бошњака.  
3. Одлуком (број 01-12/6) Наставно научног већа Факултета ветеринарске медицине 
Универзитета у Београду на 184. седници одржаној 21.03.2018. године именован је др 
Миланко Шеклер за члана Комисије за оцену завршене докторске дисертације др.вет. 
Дарка Давиткова под називом „Клиничко–епизоотиолошко испитивање пироплазмозе 
коња на простору централног Балкана и њен утицај на оштећење ДНК домаћина“. 
Одлуком (број 01-12/6) Наставно-научно веће Факултета ветеринарске медицине 
Универзитета у Београду именовало је др Миланка Шеклера за члана Комисије за 
одбрану докторске дисертације др Дарка Давиткова.  
  
Учешће у комисијама за оцену заснованости, процену завршене и одбрану 
специјалистичког рада (1) 
  

1. Одлуком (број 01-15/16) Наставно научног већа Факултета ветеринарске медицине 
Универзитета у Београду на 119. седници одржаној 20.04.2011. године именован је др 
Миланко Шеклер за члана Комисије за оцену завршеног специјалистичког рада 
дипломираног ветеринара Миша Коларевића, под називом „Биобезбедоносне и 
биосигурносне мере у вирусолошкој лабораторији током испитивања материјала на 
присуство узрочника авијарне инфлуенце“. Кандидат др Миланко Шеклер је био члан и 
комисије за одбрану специјалистичког рада дипл. вет. Миша Коларевића. 
  
Учешће у комисијама за избор у истраживачка и научна знања (1) 
  

1. Одлуком  ( 1000/0101 број 262/1 од 12.03.2019.године) Пољопривредног факултета у 
Новом Саду именован је др Миланко Шеклер у Комисију за писање извештаја о 
кандидатима пријављеним на конкурс  за избор у звање доцента и заснивање радног 
односа за ужу научну област Болести животиња и хигијена анималних производа (доказ 
у прилогу). 
  
Учешће у комисијама за оцену приступног предавања кандидата пријављених на 
конкурс (1) 
  

1. Решењем (1000/0101-282-262/1 од 13.03.2019.године) Пољопривредног факултета у 
Новом Саду Миланко Шеклер је именован за члана Комисије за оцену приступног 
предавања кандидата пријављених на конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа једног доцента, за ужу научну област Болести животиња и хигијена анималних 
производа. (доказ у прилогу). 
  
2.3. Међународна сарадња 
  
Међународне активности у периоду после стицања звања виши научни сарадник  



 
Izabran za predstavnika Републике Srbije za koordinaciju međuanrodnog projekta 
(counterpart) za projekat RER2018027/RER5025 – IAEA „Improving Early Detection and 
Rapid Response to Potential Outbreaks of Priority Animal and Zoonotic 
Diseases“ za period od 2020-2021. 
  
Тренутно др Миланко Шеклер учествује у међународном пројекту „HORIZON 2020 
Consortium DEFEND „Addressing the duаl emerging threats of African swine fever 
and Lumpy skin disease in Europe“. У овом пројекту учествује укупно 30 угледних 
институција из Европе и света, а међу њима и 2 установе из Србије: Ветеринарски 
специјалистички Институт „Краљево“ и Научни Институт за ветеринарство „Нови 
Сад“. Линк на коме се могу видети сви партнери, а међу њима и установа у којој је 
запослен кандидат је: https://defend2020.eu/about-us/our-partners/ . Потписан је уговор са 
лабораторијом у Пирбрајту, која је координатор пројекта (оригинални уговор се налази 
у архиви Ветеринарског специјалистичког Института “Краљево”). Више информација о 
томе може се видети и на званичном сајту пројекта (https://defend2020.eu/defend-kick-off-
meeting-held-at-the-pirbright-institute/). Уговором су дефинисана 4 радна пакета од 
укупно 11 у којима као истраживач  учествује кандидат Миланко Шеклер:  
Радни пакет (work package) WP2- Phylogenetics of ASFV and LSDV; WP3- Conflict, 
migration and virus spread; WP4- Transmission of LSDV, као и WP10-Host determinants of 
LSD resistance and susceptibility. 
Као резултат досадашњег рада четвртог радног пакета (WP4-Transmission of LSDV), 
публикација (Preventive veterinary medicine категорија М21а) (Kris de Clercq и др Andy 
Haegeman лидери) учесника групе аутора, међу којима је и кандидат Миланко Шеклер 
прихваћена је за штампу 13. марта ове 2019.године. Линк сајта на коме се налазе 
информације о овом пројекту и радним групама је https://defend2020.eu/about-us/ . (Као 
доказ кандидат је приложио писмо уредника часописа Preventive veterinary medicine  
упућено првом аутору и лидеру подпројекта).  
  

1. Др Миланко Шеклер је био и активни учесник међународног пројекта COST 
Action FA1207: Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for 
Diagnosis, Surveillance and Vaccination, (Action details: Approval date: 
21.11.2012.; Start of Action: 29/04/2013, End of Action: 28/04/2017; Chair of the 
Action: Dr Dan Heller). (у прилогу документације је достављен доказ са именима 
свих учесника на овом пројекту). 

  
2. Др Миланко Шеклер је у оквиру сарадње са Кимрон Ветеринарским Институтом 

у Израелу, похађао радионицу у поменутој лабораторији под називом „Molecular 
Diagnostics of Lumpy Skin Disease“ у периоду од 31.07.2016. године до 
04.08.2016. године.  

  
3. Др Миланко Шеклер је учествовао и завршио тренинг у организацији 

Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) под називом „Regional training 
course on the nuclear and nuclear related techniques for early and rapid detection and 
confirmation of pox virus infections in animals“, који је одржан у лабораторији 
IAEA у Сеиберздорфу, у Аустрији од 15. до 19. августа 2016. године. (Tренинг је 
изведен у оквиру пројекта IAEA Regional Technical Cooperation Project 
RER/9/137 – „Enhancing national capabilities for response to nuclear and radiological 
emergencies!). 

  



4. Др Миланко Шеклер је учествовао и завршио тренинг у организацији 
Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) под називом „Regional training 
course on advanced detection and differentiation of avian influenza viruses in light of 
current outbreaks in the Europe region“, који је одржан у лабораторији IAEA у 
Сеиберздорфу, у Аустрији од 11 до 22 септембра 2017. године. (Tренинг је 
изведен у оквиру пројекта IAEA Regional Technical Cooperation Project 
RER/9/137–„Enhancing national capabilities for response to nuclear and radiological 
emergencies“). 

  
5. Др Миланко Шеклер је завршио обуку под називом „Culicoides biting midges: 

species identification and sample management“, у Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM), од 12. до 14. марта, 2018. године 
у Тераму, у Италији. 

  
6. Др Миланко Шеклер је учествовао на међународној научној и стручној 

конференцији под именом „International scientific and practical Conference 
PROSPECTS OF RUSSIAN VETERINARY SCIENCE DEVOTED TO 60TH 
anniversary of FGBI ARRIAH, која је одржана 26. и 27. октобра 2018. године у 
Владимиру у Руској федерацији у ОИЕ регионалној референтној лабораторији за 
слинавку и шап, као и колаборационом центру за дијагностику и контролу 
заразних болести животиња за источну Европу, централну Азију и 
Транскавказје. 

  
7. Др Миланко Шеклер је био учесник радионице посвећеној Кју грозници под 

називом „Testing of zoonotic agents – Q fever„ која је организована у оквиру 
твининг пројекта ЕУ под називом „Enhancing the capacities of the Serbian 
authorities in Zoonoses and food-born disease control., одржаној у ВСИ „Краљево“ 
16.01.2018. године. 

  
8. Др Миланко Шеклер је успешно завршио петодневни курс за идентификацију 

комараца вектора арбовирусних инфекција под називом „The five-day course on 
mosquito vector of arboviruse“, који је одржан на Пољопривредном факултету у 
Новом Саду, од 8. до 12. јуна 2016. године, од стране експерата за медицинску 
ентомологију из пројекта MediLabSecure. 

  
9. Др Миланко Шеклер је учествовао у међународној конференцији посвећеној 

болести плавог језика и сродним орбивирусима под називом „IV international 
conference on bluetongue and related orbiviruses“, која је одржана у Риму у 
Италији, од 5 до 7 новембра 2014. године.  

  
10. Др Миланко Шеклер је у више наврата учествовао у програмима (обука, 

радионице, тренинзи)  које организује Међународна агенција за атомску 
енергију (International Atomic Energy Agency - IAEA). У оквиру пројекта под 
називом „Applying Nuclear and Molecular Techniques for Diagnosis and Control of 
Transboundary Animal Disease“ (Oracle project Number 2061506) (ANG5013), 
кандидат Миланко Шеклер је био супервизор и ментор др Samuel Jorge Bandola 
из Анголе који је упућен од стране IAEA на једномесечну обуку. Обука је 
спроведена од 11. новембра до 16. децембра 2016. године у ВСИ Краљево, и 
обухватала је практичну обуку у лабораторијској дијагностици болести живине, 



из области серолошких, молекуларних и техника изолације (достављен доказ о 
спроведеној едукацији).  

  
1. Организација научног рада: 

  
3.1   Руковођење и учешће у научним пројектима, потпројектима и задацима у 
оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
  

1. Врши дужност руководиоца у оквиру пројекта ИИИ41010, свих активности 
које се обављају у лабораторијама Ветеринарског специјалистичког института 
Краљево као партиципанта на поменутом пројекту (Потврда о ангажовању и 
руковођењу активностима на пројекту ИИИ41010 под називом „Преклиничка 
испитивања биоактивних супстанци“ се налази у Прилогу). Пројекат је 
финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, и реализује се од 2011. године, а руководилац пројекта је 
проф. др Снежана Марковић–Природно-математички факултет у Крагујевцу. 

  
2. Учесник је пројекта  „Развој и стандардизација молекуларних и имунских 

метода у дијагностици бактеријских зооноза“ (ТР 31088), финансиран од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, са 
роком реализације од 2011. године. Руководилац пројекта је проф. др Соња 
Радојичић (Факултет Ветеринарске медицине у Београду). 

  
- Др Миланко Шеклер је у периоду 2004-2010. године био руководилац 11 

пројеката које је финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управа за ветерину. У периоду 2004-2011. године учествовао је 
као истраживач у 8 пројекта које је финансирало Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде - Управа за ветерину.   

  
Учешће на осталим пројектима у претходном периоду од значаја (ФАО): 
  

1. „Мониторинг авијарне инфлуенце и атипичне куге живине код дивљих птица у 
Србији“ (2008.године), који је финансиран од стране канцеларије ФАО у 
Београду и приказан на 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/239862/AIDEnews_feb08_no50.pdf (У прилогу 
копија скраћеног извештаја добијених резултата број 01-115 од 
18.03.2008.године). 

2.  „Мониторинг авијарне инфлуенце код сентинел јата и дивљих птица на подручју 
Националног парка „Ђердап“ и територије општине Кладово“, који је 
реализован током 2008. године и финансиран од стране канцеларије ФАО у 
Београду. (У прилогу копија Draft report „Field mission to Djerdap national park, 
Serbia, april, 17-20 2008“, која је објављена и на званичном сајту ФАО-а, са 
посебним истицањем резултата рада тима из Републике Србије. 
http://www.fao.org/3/aj135e/aj135e00.pdf  
 

Др Миланко Шеклер учествовао је као истраживач у два пројекта: 
Пројекат финансиран од Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде - Управа за ветерину, у којима је учествовао кандидат др Миланко 
Шеклер (1): 
  



1.  „Акција за здраву пијаћу воду и чисте водотокове“ (анализа и стручни извештај 
испитивања водоакумулације „Газиводе“) – носиоц пројекта на јавном конкурсу 
расписаном од стране Министарства енегетике, развоја и заштите животне 
средине Републике Србије је била „Асоцијација за развој Ибарске долине „ИДА“ 
Краљево“, а партнер на пројекту Ветеринарски специјалистички институт 
„Краљево“ из Краљева. Број 401-00-02543/2014-16 од 22.10.2014. год. Уговор 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине (У прилогу прва 
страна предлога пројекта и подаци о Уговору који је потписан).  

  
Пројекат финансирани од Министарства природних ресурса, рударства и 
просторног планирања Републике Србије у којима је учетвовао др Миланко 
шеклер (1): 
  

1. „Истраживање стања и заштита гмизаваца и водоземаца на подручју Националног 
парка „Ђердап“, финансираног од стране Министарства природних ресурса, 
рударства и просторног планирања Републике Србије, током 2014-2015. године.  

  
  
3.2. Tехнолошки пројекти, патенти, иновације и резултати примењени у пракси 
  
Као резултат рада и сарадње Националне референтне лабораторије Републике Србије за 
нодуларни дерматитис говеда, као и Грознице западног Нила, чијим радом координише 
кандидат др Миланко Шеклер, и сарадње са Научним Институом за ветеринарство 
“Нови Сад” настала су три техничка решења која се користе у пракси: 
1. Vidanović D., Petrović T., Šekler M., Debeljak Z., Matović K., Vasković N., Nišavić J. 
Molekularna metoda dijagnostike: kvantitativna lančana reakcija polimeraze (real-time PCR 
tehnika) za dokazivanje prisustva genoma terenskih sojeva virusa bolesti kvrgave kože 
goveda. Naučni institut za veterinarstvo, 2016  (TR31084) M81 8,0 
Корисници решења: Јавна установа “Специјалистичка ветеринарска лабораторија”, 
као национална референтна, и једина ветеринарска лабораторија у Црној Гори; 
Ветеринарски Институт - Факултет ветеринарске медицине у Скопљу; Техничко 
решење се користи и у ветеринарским лабораторијама Руске Федерације, као и у 
националној референтној лабораторији у Италији. 
2. Petrović T., Šekler M., Petrić D., Debeljak Z., Polaček V., Lazić S., Plavšić B.: Program 
monitoringa na bolest groznice zapadnog Nila. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 
2014, M82 6,0 
Корисници решења: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије - Управа за ветерину. 
3. Petrović T., Šekler M., Petrić D., Lazić S., Debeljak Z., Lazić G., Ignjatović-Ćupina A., 
Plavšić B.: Program monitoringa na bolest groznice zapadnog Nila u 2015.godini.Novi Sad, 
Naučni institut za veterinarstvo, 2015 M84 3,0 коригован према броју аутора 2,5 
Корисници решења: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије - Управа за ветерину. 
  
  
Активности у комисијама и телима Министарства за науку и технолошки развој и 
телима других министарстава Републике Србије везаних за научну делатност 
  
1. Др Миланко Шеклер је био члан званичне делегације Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије, која је на захтев Руске Федерације 



посетила Министарство пољопривреде Руске Федерације. Сусрет званичних делегација 
две земље је имао задатак да усагласи прописе, односно да установи услове под којима 
се може обављати обострана трговина, као и сарадња у области које покривају два 
истоветна ресорна министарства. Током посете, део делегације који је представљао 
ветеринарску службу, а у којој је био и кандидат др Миланко Шеклер, је посетила два 
највећа ветеринарска института у Русији (у Владимиру, и у Москви), као и седиште 
Министарства пољопривреде у Москви. (у прилогу је програм посете који је делегација 
Републике Србије добила након доласка у Русију, и према коме су вршене активности 
званичне делегације Републике Србије). 
  
2. Др Миланко Шеклер је решењем (број 119-01-207/2016-10 од 28. марта 2016. године 
донетим од стране Министарства здравља Републике Србије, именован за члана радне 
групе за израду Правилника о одређивању заразних болести из групе зооноза о којима 
се врши извештавање и начин извештавања. (прилог решење). 
  
3. Др Миланко Шеклер је решењем (број 119-01-277/2016-05/3 од 07. 06. 2016. године) 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно Управе за ветерину, 
именован за члана Стручне групе за праћење кретања, превенцију и контролу заразне 
болести квргаве коже говеда (нодуларни дерматитис), а због актуелне епизоотиолошке 
ситуације на територији Републике Србије (појава болести). (прилог копија решења). 
  
4. Др Миланко Шеклер је закључком Владе Републике Србије изабран за члана 
Оперативног штаба за координацију примене мера за спречавање, сузбијање и 
искорењивање заразне болести нодуларни дерматитиса, који је функционисао при 
Влади Републике Србије (у прилогу копија решења). 
  
5. Дрр Миланко Шеклер је решењем (број 119-01-260/2017-05 од 01. 06. 2017. године) 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину,  изабран 
за  члана Стручне групе за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести 
нодуларног дерматитиса. (прилог копија решења) 
  
6. Др Миланко Шеклер је решењем (број 119-01-235/2017-09 од 22.05.2017. године) 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, 
именован за члана стручне радне групе за нодуларни дерматитис, која је поред задатка 
праћења епизоотиолошке ситуације нодуларног дерматитиса у свету, имала обавезу да 
прати најновија научна сазнања и стандарде који се односе на ову болест, као и да у 
складу са већ потписаним Протоколом о научном истраживању и сарадњи у области 
примене начела регионализације за болест говеда нодуларни дерматитис, између 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и 
Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и карантин Народне Републике 
Кине. (копија решења у прилогу). 
  
7. Др Миланко Шеклер је решењем (број 404-02-89/2017-05/1 од 21. 02. 2017. године) 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину, изабран 
за члана Комисије за јавну набавку у отвореном поступку добара – вакцина против 
болести плавог језика по партијама (достављена  копији решења). 
  
8. Др Миланко Шеклер је члан “Мултисекторске радне групе за надзор над векторским 
заразним болестима” Министарства здравља Републике Србије, од фебруара 2016. 
године. (У прилогу копија са списком чланова). 



  
9. Др Миланко Шеклер је председник Стручне групе за авијарну инфлуенцу Управе за 
ветерину (Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде), од 28. 10. 2005. 
године. (У прилогу је копија записника са оснивачког састанка на коме је кандидат 
изабран). 
  
10. Др Миланко Шеклер је решењем Министра Пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (број 119-01-207/2006-05/2 од 12. 12. 2006. године изабран за члана 
Савета за ветеринарство. (У прилогу копија решења). 
  
11.Члан мешовитог тима за сарадњу министарстава пољопривреде Републике Србије и 
Египта и координатор сарадње између националних референтних лабораторија за 
авијарну инфлуенцу ове две земље у току 2007. године, током које је обишао 
националну референтну лабораторију за авијарну инфлуенцу у Каиру у Египту. 
  
12. Учесник обуке за екстерног оцењивача (и касније учесник тима за оцену капацитета 
Mинистарства здравља Републике Србије), спроведеног у складу са Међународним 
здравственим правилником (документом који је донет од стране Светске Здравствене 
Организације (WHO, International Health Regulation). 
  
12. Учесник семинара СЗО (Светске Здравствене Организације, WHO) о Анализи 
одговора на јавноздравствену ванредну ситуацију, на основу Оквира за мониторинг и 
евалуацију Међународног Здравственог правилника (ОМЕМЗП), који је одржан у 
Београду 2. априла 2019. године.  
  
3.4. Руковођење научним институцијама 
  
Миланко Шеклер је у периоду од јуна 2004. године до септембра 2007. године био  на 
позицији директора Ветеринарског специјалистичког института «Краљево» из Краљева. 
  
Тренутно се налази на позицији руководиоца рада Националне референтне 
лабораторије Републике Србије за авијарну инфлуенцу, атипичну кугу живине, 
грозницу Западног Нила, нодуларни дерматитис говеда, инфективни бронхитис 
живине, инфективни бурзитис, микоплазме и хламидије, која функционише у оквиру 
лабораторијског сектора Ветеринарског специјалистичког института «Краљево» из 
Краљева, а који је посебно овлашћен за те послове решењима донетим од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину 
Републике Србије.  
 
  
 Profesionalno iskustvo:  
Datum : 9/2007.- do danas 
Mesto Kraljevo 
Firma Veterinarski specijalistički institut “Kraljevo” 
Radno mesto Koordinator Rada Nacionalne Referentne Laboratorije 

Republike Srbije za avijarnu influence, Njukastl bolest, 
Groznice Zapadnog Nila, Infektivnog bronihitisa živine, 
Gamboro bolesti živine (infektivni bronhitis živine), 
Hlamidioze ptica, Mikoplazmoze živine, Infekcije izazvane 
Capripox virusima (bolest kvrgave kože goveda i boginja ovaca 



i koza). 
Kratak opis radnih 
zaduženja i odgovornosti  

Rad na izradi i organizaciji nacionalnih programa monitoringa 
Influence i Njukaslt bolesti u Republici Srbiji 
Koordinacija, komunikacija i saradnja sa Upravom za veterinu, 
na poslovima nadzora AI I Njukastl bolesti, kao i sprovođenja 
monitoringa Groznice Zapadnog Nila. 
Komunikacija i saradnja sa laboratorijama u inostranstvu, OIE, 
FAO I EU. 
Koordinacija edukacije, modernizacije i razvoja savremenih 
dijagnostičkih laboratorijskih procedura za sve pobrojane 
bolesti za koje je referentna laboratoija VSI „Kraljevo“. 
Rad sa novinarima u toku kriznih situacija, povezanih sa 
pretnjom pojavljivanje i iskorenjivanjem pomenutih bolesti. 

  
  
  
Datum : 7/2004.-9/2007. 
Mesto Kraljevo 
Firma Veterinarski specijalistički institut “Kraljevo” 
Radno mesto Direktor Veterinarskog specijalističkog institute “Kraljevo” 
Kratak opis radnih 
zaduženja i odgovornosti  

Organizacija rada Veterinarskog specijaističkog institute 
“Kraljevo”. 
Uvođenje modernizacije rada svih laboratorija Veterinarskog 
specijalističkog instituta „Kraljevo“ u Kraljevu,  izrada i 
sprovođenje nove sistematizacija, kao preduslov uvođenja 
obavezujućih međunarodnih standarda u VSI “Kraljevo”. 
Rad na uvođenju standarda ISO 9001 I ISO/IEC 17025, koji su 
i impementirani tokom 2005. i 2006. godine. 
Direktan rad u vurusološkoj laboratoriji na poslovima 
dijanostike zaraznih bolesti. 
Osavremenjavanje virusološke dijagnostike i uvođenje 
biomolekulranih dijanostičkih metoda dijganostike, kao i 
stvaranje preduslova za dobijanje nacionalne referentnosti 
Republike Srbije za prve dve bolesti (avijarnu influence i 
Njukastl bolest živine). 
Direktan rad u realizaciji svih projekata Uprave za veterinu 
(laboratorija i teren).  
Stalni rad sa novinarima i medijima, tokom prezentacije svih 
aktivnosti VSI “Kraljevo” naučnoj i kompletnoj javnosti 
Republike Srbije. 

  
  
Datum : 4/1998.-6/2004. 
Mesto Kraljevo 
Firma Veterinarski specijalistički institut “Kraljevo” 
Radno mesto Šef Virusološke laboratorije 
Kratak opis radnih 
zaduženja i odgovornosti  
 

Rad na dijagnostici svih virusnih bolesti životinja. 
Rad na dijagnostici, monitoringu i eradikaciji zaraznih bolesti 
domaćih i divljih životinja. 



Upotreba svih seroloških testova, (RVK, aglutinacije, AGID, 
ELISA testovi, tehnika IF, itd), izolacije bakterijskih uzročnika, 
izolacije virusnih uzročnika (na pilećim embrionima). 
Rad na zdravstvenim, kliničkim I tehnološkim problemima u 
živinarskoj proizvodnji. 

  
Datum : 8/2000.-4/1998. 
Mesto Kraljevo 
Firma Veterinarski specijalistički institut “Kraljevo” 
Radno mesto Saradnik u Mikrobiološkoj laboratoriji 
Kratak opis radnih 
zaduženja i odgovornosti 

Odgovoran za rad na serološkoj, bakteriološkoj I virusološkoj 
dijagnostici zaraznih bolesti životinja.. 

  
  
 Učestvovao u velikom broju nacionalnih i interancionalnih savetovanja, obuka, skupova, 
simpozijum i kongresa, od kojih izdvajamo: 
  

- 75th General Session International Committee of OIE, Paris, 20-25 May, 2007 
(Official member of Delegation of Serbia). 

- Conference organized jointly by WHO, FAO and OIE, 7-9 November, 2005, Geneva, 
Switzerland (official member of delegation of Serbia). 

- Annual meetings of the national laboratories for avian influenza and Newcastle 
disease of European union member states 2007.Conference Centre Albert Borschette, 
Rue Froissart 36, Brussels, Belgium.9-11 April 2006.  

- XIth International Congress of the World Veterinary Poultry Association, 18-22 
August, 1997, Budapest, Hungary. 

- Annual meetings of the national laboratories for avian influenza and Newcastle 
disease of European union member states 2007.Conference Centre Albert Borschette, 
Rue Froissart 36, Brussels, Belgium.9-11 April 2006.  

- 15th Annual Meeting of avian influenza and Newcastle disease laboratories held from 
3-4 June 2009 in Pulawy, Poland.  

- 85th Annual meeting of the Poultry Science Association, Inc. Lousville, Kentacky, Jule 
8-12, 1996. USA. 

- Posetio i uspostavio kontakte sa Nacionalnim Veterinarskim Institom Austrije i 
Veterinarskim fakultetom u Beču. 2007. godina. 

- Posetio Nacionalnu referentnu laboratoriju za avijarnu influence i Njukastl bolest u 
Kairu, Egipat. 2007. godina. 

- Posetio The Royal Veterinary College, University of London, 1998, gde je bio 
primljen na posle diplomske studije iz Mikrobiologije, uz plaćenu skolarinu od 50.000 
funti i stipendiju. Iste uslove mu je koledž ponudio i sledeće godine iako nije 
konkurisao. Odbio zbog situacije u svojoj zemlji. 

- Редовни предавач по позиву, на свим годишњим стручним састанцима (од 2014. 
године, до данас), под називом “Грип у хуманој и ветеринарској медицини” у 
организацији Националног координатора за грип, Др Драгане Димитријевић, у 



оквиру Одељења за епидемиолошки надзор, Центра за превенцију и контролу 
заразних болести, Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић 
Батут у Београду. (У прилогу позиви за састанке са дневним редом). 

- 31 Savetovanje veterinara Srbije. 10-13 seprembar 2020.  Član programskog odbora 
Uvodno plenarno predavanje pod nazivom:. „Улога ветеринарских институција 
при појави пандемије“. 

- Održao predavanje po pozivu za „Savez inžinjera i tehničara Srbije“ pod nazivom 
„Potencijalni rizici po zdravlje ljudi i životinja od prisustva virusa  u sistemima 
vodosnabdevanja i odvod otpadnih voda na modelu uzročnika kovida 19.“ 

- Održao seriju motivacionih predavanja za vakcinaciju protiv kovida-19, i to za sve 
zainteresovane organizacije, institucije, kompanije ( Kulturni centar „Studentski grad“, 
kompanija „NELT; kompanija „Ernest Young“, „Ametek“, na skupu „Direktora 
srednjih i osnovnih škola na Zlatiboru (organizacija izdavačke kuće „Klet“). Sva 
predavanja su bila besplatna 

Уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву  
  

- Šekler M., Vidanović D., Vasković N., Kolarević M., Rajković M., Debeljak Z., 
Petrović T., Lazić S. Opšte informacije o infekciji virusom groznice zapadnog Nila. 
49-51. Simpozijum XVI epizootiološki dani Srbije. Zbornik kratkih sadržaja. 
Zrenjanin,06-07 novembar, 2014. 49-51. ISBN 978-86-83115-25-9. CIP 
63609.616(048.3)(0.034.4) COBISS.SR-ID 290955783 (Позивно писмо у прилогу) 

  
- Milanko Šekler, Dejan Vidanović, Tamaša Petrović, Zoran Debeljak, Nikola 

Vasković, Kazimir Matović, Sava Lazić,  Bojana Vidović. Aktuelna epizotiološka 
situacija avijarne influence u svetu i u regionu: treba li Srbiji nadzor ove bolesti? 42-
43. XVIII Simpozijum epizoоtiologa i epidemiologa (XVIII epizootiološki dani 
Srbije). Zbornik kratkih sadržaja. Kraljevo, 20-22 april 2016.godina, ISBN 978-86-
83115-29-7.   COBISS.SR-ID 222813964 (Позивно писмо у прилогу) 

  
- Milanko Šekler, Dejan Vidanović, Tamaš Petrović, Vesna Milićević, Ljubiša 

Veljović, Nikola Vasković, Kazimir Matović, Mišo Kolarević, Budimir Plavšić. 
Dijagnostika zaraznih bolesti kao trajni izazov u suzbijanju „egzotičnih“ infektivnih 
oboljenja na modelu bolesti kvrgave kože (Lumpy skin Disease – LSD). Zbornik 
radova i kratkih sadržaja. 27. savetovanje veterinara Srbije – Zlatibor 08-11. 
septembar 2016, 23-24. (Позивно писмо у прилогу) 

  
- Milanko Šekler, Dejan Vidanović, Tamaš Petrović, Zoran Debeljak, Nikola 

Vasković, Aleksandar Tomić, Kazimir Matović, Sava Lazić. Aktuelna epizootiološka 
situacija avijarne influence u Evropi i program nadzora ove bolesti u Republici Srbiji. 
36-37. Simpozijum XVII epizootiološki dani Srbije. Zbornik kratkih sadržaja. Niš, 23-
24 april 2015.godina, ISBN 978-86-83115-26-6. CIP 636.09:616(048)  COBISS.SR-
ID 214556940 (Позивно писмо у прилогу) 

  

- Šekler M., Vidanović D., Petrović T., Debeljak Z., Vasković N., Matović K., Lazić S., 
Bojana Vidović, Plavšić B. Aktuelna epizootiološka situacija avijarne influence u 
Evropi:predlog programa nadzora. 85-86. XIX Simpozijum epizotiologa i 
epidemiologa (XIX epizootiološki dani Srbije). Zbornik kratkih sadržaja. Vršac 05-07 



april 2017. godina, ISBN 978-86-83115-31-0.   COBISS.SR-ID 231048460 (Позивно 
писмо у прилогу) 

 

-  
- Milanko Šekler je održao plenarno uvodno predavanje pod nazivom „The influence 

of infectious bronchitis virus on reproduction in poultry“ na 12 Naučnom 
Simpozijumu Reprodukcija kdo domaćih životinja održanog od 7 do 10 oktorbra 
2021.godine na Divčibarama u Srbiji 

-  
- Milanko Šekler je održao uvodno plenarno predavanje pod nazivom „Uloga i značaj 

veterinarske službe u uslovima aktulene pandemije“, na 32. Savetovanju veterinara 
Stbije održanom od 09 do 12 septembra 2021.godine na Zlatiboru u Srbiji 

 
Награде  

- У периоду од 2004. године до 2007. године је обављао послове генералног директора 
Вeтеринарског специјалистичког Института „Краљево“ у Краљеву, и за изузетне 
постигнуте резултате, како стручне (увођење 2 међународна стандарда ISO 9001 и 
ISO/IEC 17025 ), тако и финансијске резултате, награђен је од стране Привредне 
Коморе Србије, наградом за једног од 12 најбољих менаџера у Србији за 2006. годину. 
Др Миланко Шеклер је први ветеринар који је примио ово престижно признање (доказ 
у Прилогу), али га и вратио након испољеног неслагања са одлукама актулене власти, 
као министра пољопривреде. Први добио и први и вратио плакету, повељу и новчанид 
ео награде (са законском затезном каматом која следује за 6 месеци). 
  

- Др Миланко Шеклер је поводом јубилеја, 35. година постојања Ветеринарског 
специјалистичког института „Краљево“ у Краљеву, добио од управног одбора ВСИ 
„Краљево“, Плакету за изузетан допринос развоју Ветеринарског специјалистичког 
Института "Краљево" из Краљева. 

 
- Др Миланко Шеклер је поводом 28 јуна (Видовдана), одликован орденом „Карађорђеве 

звезде 3 . степена, за доприноср развоју ветеринарске медицине и активностима на 
сузбијању панедмије ковида 19. 
  
 
  
 Ostali relevantni podaci (istraživačka zvanje, najznačajnihi sertifikati) 
 
У звање научног сарадника узабран 2009. одине. (по закону еквивалнетно 
наставно звање доцента) 
  
У звање вишег научног сарадника изабран 06.06. 2014.године. (по закону 
еквивалентно наставно звање ванредног професора). 
 
У звање научног саветника изабран 23.03.2020.године (по закону еквивалентно 
наставно звање редеовног професора). 



  
Najznačajniji Sertifikati: 
  
 
 
 
2020-2021. Izabran za predstavnika Srbije za koordinaciju 

međuanrodnog projekta (counterpart) za projekat 
RER2018027/RER5025 – IAEA „Improving Early 
Detection and Rapid Response to Potential Outbreaks of 
Priority Animal and Zoonotic 
Diseases“ za period od 2020-2021. 

2019. Batutovi dani 2019. godine. Simpozijum pod nazivom 
"Imunizacija u Srbiji - dostignuća prošlosti, izazovi 
sadašnjosti, stremljenja budućnosti. program 29-30. 
10.2019. Narodna skupština Republike Srbije, 
Beograd, Srbija.  

2019. Nacionalna radionica za povezivanje 
javnozdravstvenog i veterinarskog sektora (National 
IHR - PVS Bridging Workshop), WHO i kancelarija 
svetske zdravstvene organizacije u Beogradu. 30.10. - 
.01.11.2019. godine, Hotel Metropol, Beograd, Srbija. 

 
2019.  25th Annual Meeng " National Reference 

Laboratories for Avian Influenza and Newcastle 
Disease of European Union Member States” NH 
HOTEL PADOVA, 19-21 June 2019. 

2019. (1 nedella). Training Course on the Use of Open-Source, Real-
Time Geo-Visualization in Monitoring Vectors and 
Vector Borne Diseases, Jelsa, Croatia, 13-17 May 
2019, (organizacija IAEA, Wiena, Austria.) 

 
2018.(1 nedelja). Culicoides biting midges: species identification 

and sample management., Teramo, Italy 
2018 Тraining Certificate / Testing of zoonotic agents / 

Q fever organized in the framework of the EU-
funded Twinning project Enhancing teh 
capacities of the Serbian Authorities in Zoonosis 
and Food Borne Disease Control 

2017.(2 nedelje). Regional training course on advanced detection 
and differentiation of avian influenza viruses in 
light of outbreaks in the europe region, 
Seibersdorf, Austria 

2016. (2 nedelje). Regional training course on the nuclear and 
nuclear related techniques for early and rapid 
detection and confirmation of Pox viruses 
infections in animals, Seibersdorf, Austria 

2016. (1 nedelja) Molecular Diagnostics of Lumpy Skin Disease 



held in the Kimron Veterinary Institute, including 
theorethical background and hands on 
experience in the method used, Israel 

2015.  LinkTADs Event on New Diagnostic 
Technologies, Coordination of Research  and 
Veterinary Laboratory Systems and Policy 
(Linking Epidemiology and  
Laboratory Research on Transboundary Animal 
Diseases and Zoonoses in EU and China) 12- 
14 October 2015, IAEA Headquarters Vienna, 
Austria. 

2015. (1 nedelja). The five-day course on mosquito vector of 
Arboviruses, 8---12 June,2015. 

2014.(1 nedelja) IV International Conference on Bluetongue and 
related Orbiviruses, Rome 5 / 7 November, 2014. 
održane u Rimu od 5-7 November, Italy. 

2014. FMD contigency planning for National Reference 
Laboratories,  workshop, Belgrade, Serbia. 

2012. (online 4 meseca) Animal Health Technical Assistance program for 
Serbia under name Online Epidemiology Course 
(prof. Dr Annette O Connor, College of 
Veterinary medicine, Iowa State University), in 
2012. 

 
2012. (2 nedelje) Regional Training Course on Early and Rapid 

Nuclear and Nuclear-Related Diagnostic and 
Tracing Technologies for West Nıle Fever, 
Hepatitis and Equine Infectious Anemia which be 
held at the Bornova Veterinary Control Institute, 
from 8 October 2012 to 19 October 2012 within 
the framework of the IAEA Technical 
Cooperation Project RER5016, Turkey 

 
2011. Seminar o oralnoj vakcinaciji lisica i drugih divljih 

mesojeda protiv besnila u Republici Srbiji 

2010. “Toxicological and pathological analysis of 
presumably poisoned animals, u okviru 
projekta “Vets against Poison”, u periodu od 
24 do 25 februara u Skoplju, Makedonija. 

2010. (on line 2 meseca) eLearning training course on Recognation, 
Diagnosis, Control and Prevention of Arthropod-
borne Diseases (modules: Bluetongue, Crimean-
Congo Haemorrhagic Fever, Easten, Western, 
Venezuelan Equine Encephalomyelites, Rift 



Valley Fever, West Nile Disease. Organizator. 
Instituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise «G.Caporale», Teramo, 
Italy, June 2009- June 2010. 

2009. (3 dana) Integrisana nacionalna vežba za simulaciju 
pojave epidemije visoko patogene avijarne 
influence (HPAI) kod životinja i ljudi 

2008. (1 nedelja). Training course: Emergency Assistance for Early 
Detection and Prevention of Avian Influenza in 
the Eastern Europe and Caucasus Regions, 22-
26 May 2006.FAO, Budapest, Hungary. 

 
2007. ( 1 nedelja) Training course: Laboratory Diagnosis of Highly 

Pathogenic Avian Influenza, 27-29 November, 
2007. FAO, Kraljevo, Serbia (lecturer). 

2007. (3 dana) Training course: Wild Birds and Avian Infleunca: 
Current knowledge and approaches to 
Surveillance in the Balkan Region, 24-27 
September, Belgrade, Serbia.  

2006. (1 nedeljea) Training course: Using biomolecular technic in 
diagnosis of avian influenza in Laboratory of 
Fridrich Loffler Veterinary Insistute in Insel 
Riemse in Germany, 20 - 27 January, 2006.  

 
2005. Interni proverivač sistema upravljanja kvalitetom  

prema standardima JUS ISO 9001:2001 i JUS 
ISO /IEC 17025 
GREEN Quality, Kraljevo, Srbija 

2002. (3 nedelje) Veterinary Biologics Training Program Institute 
for International Cooperation in Animal Biologics, 
the United States Department of Agriculture and 
Iowa State University, Ames, Iowa, USA May 
2002. 

 
1998. (2 nedelje) Training course: Using serology for diagnosis 

and determination of time of vaccination for 
Gumboro disease in poultry, Lasweda Veterinary 
Laboratory, CVL – Great Britain, Penicuic, 
Edinburgh, Scotlanda, Great Britain 

 
 
Rukovođenje projektima, podprojektima i zadacima 
 
U proteklom periodu kandidat je bio je rukovodilac više međunarodnih i nacionalnih 

projekata: 



Projekti FAO u toku 2008. godine: 

1. “Monitoring avijarne influence i atipične kuge živine kod divljih ptica u Srbiji”,  
Rukovodilac projekta 
 

2. “Monitoring avijarne influence kod sentinel jata i divljih ptica na području Nacionalnog 
Parka „Đerdap“ i teritorije Opštine Kladovo, Rukovodilac projekta 

 

Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS 

1. III  41010. „Preklinička ispitivanjaq bioaktivnih supstanci“ učesnik 

2. TR 31088 „Razvoj i standardizacija molekularnih i imunskih metoda u dijagnostici 
bakterijskih zoonoza“, učesnik 

 
 
Projekti Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja RS 

1. „Istraživanje stanja i zaštita slepih miševa u speleološkim objektima na području 
Nacionalnog  parka Đerdap“ učesnik 
 

2. „ Istraživanje stanja i zaštita prioritetnih vrsta ptica na području nacionaslnog paqrka 
Đerdap“, učesnik 
 

3. „Istraživanje stanja i zaštitta gmizavaca i vodozemaca na području nacionalnog parka 
Đerdap“, učesnik 

 
Projekti Ministarstva poljoprivrede šumarstva, vodoprivrede i trgovine RS 

1. ”Ispitivanje uzoraka krvnih seruma populacije živine gajene u ekstenzivnim uslovima 
(dvorištima) na prisustva specifičnih antitela protiv virusa Atipične kuge živine na 
teritoriji 14 epizootioloških područja Republike Srbije”: br. 323-06-9805/2005-05 od 
09.12.2005. Rukovodilac projekta 

 
2. “Prevalenca avijarne hlamidioze kod divljih ptica i domaće živine na nekoliko 
epizootioloških teritorija Republike Srbije”. Rukovodilac projekta 
 
3. “Osavremenjavanje i unapređenje dijagnostike avijarne influence divljih ptica, živine i 
ostalih vrsta životinja, kao i ukupnog rada virusološke laboratorije VSI „Kraljevo“ kao 
nacionalne referentne laboratorije za avijarnu influencu divljih ptica i živine”. Rukovodilac 
projekta 
 
4. “Ispitivanje prisustva virusa besnila na nekoliko staništa populacije slepih miševa 
nacionalnog parka "Đerdap" primenom direktne imunofluorescencije i 
imunohromatografskog testa, i ispitivanje prisustva paramiksovirusa i njihova identifikacija”, 
Rukovodilac projekta 
 
5. “Ispitivanje prisustva virusa WNV (West Nile virusa) u populaciji divnjih ptica na 
nekoliko epizootioloških teritorija Republike Srbije, kao i ispitivanje prisustva virusnog 
antigena u populaciji komaraca primenom RAMP West Nile Virus testa”, Rukovodilac 
projekta 
 



6. “Unapređenje nivoa biosigurnosti virusološke laboratorije VSI "Kraljevo" sa nivoa 2 na 
nivo 3 kao nacionalne referentne laboratorije za avijarnu influencu divljih ptica i živine 
Republike Srbije”, Rukovodilac projekta 
 
“Kontinuirana obuka ekipa za suzbijanje zaraznih bolesti Republike Srbije,kompletiranje i 
održavanje potrebne opreme”, Rukovodilac projekta 
 

Аутор неколико секвенци вируса ковида-19 
 
Аутор је коаутор 28 секвенци дела генома вируса Атипичне куге живине 
(Њукаслт болести), и то следећих: 
 

1. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/7722/06 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144014.1   AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D 

2. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/7721/06 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144013.1  AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

3. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/7720/06 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144012.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

4. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/7514/06 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144011.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

5. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/7092/06 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144010.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

6. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/6987/06 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144009.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

7. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/6764/06 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144008.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

8. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/6679/06 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144007.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

9. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/4695/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144006.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

10. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/2738/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144005.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

11. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/2641/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144004.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

12. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/2435/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144003.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 



13. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/2387/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144002.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

14. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/1369/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144001.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

15. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/1187/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF144000.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

16. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/1034/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143999.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

17. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/1030/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143998.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

18. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/914/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143997.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

19. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/872/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143996.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

20. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/871/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143995.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

21. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/748/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143994.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

22. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/717/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143993.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

23. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/466/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143992.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

24. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/183/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143991.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

25. Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/182/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143990.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

26.  Avian avulavirus 1 isolate NDV/chicken/Serbia/181/07 fusion protein (F) gene, 
partial cds GenBank: MF143989.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

27. Newcastle disease virus strain NDV/Serbia/1038/2007 fusion protein (F) gene, 
complete cds GenBank: GU227739.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

28. Newcastle disease virus strain NDV/Serbia/749/2007 fusion protein (F) gene, 
complete cds GenBank: GU227738.1 AUTHORS   Vidanovic,D.S. and Sekler,M.D. 

 



 

Аутор је коаутор 4 секвенце коронавируса ковид-19 (SARS - Cov-2), и то 2 дела 
генома вируса (S proteina), и 2 цела генома поменутог вируса:  
 

1. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate SARS-CoV-
2/human/SRB/Novi Pazar-363/2020, complete genome GenBank: MT459979.1 AUTHORS   
Vidanovic,D., Tesovic,B., Sekler,M., Dmitric,M., Debeljak,Z., 
 Matovic,K., Vaskovic,N., Petrovic,T., Volkening,J. and Alfonso,C. 
 

2. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate SARS-CoV-
2/human/SRB/KV26/2020, complete genome GenBank: MT450872.1  
AUTHORS   Vidanovic,D., Tesovic,B., Sekler,M., Dmitric,M., Debeljak,Z., 
 Matovic,K., Vaskovic,N., Petrovic,T., Volkening,J. and Alfonso,C.L. 
 

3. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate SARS-CoV-
2/human/SRB/KV-15/2020 surface glycoprotein (S) gene, complete cds GenBank: 
MT434818.1 AUTHORS   Vidanovic,D., Skadric,I., Tesovic,B., Tolic,A., 
Sekler,M.,Petrovic,T., Matovic,K., Dmitric,M., Debeljak,Z. and Vaskovic,N. 
 

4. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate SARS-CoV-
2/human/SRB/KV-1A/2020 surface glycoprotein (S) gene, complete cds GenBank: 
MT359231.1 AUTHORS   Vidanovic,D., Skadric,I.R., Dordevic,N., Tolic,A., 
Tesovic,B., Sekler,M., Dmitric,M., Debeljak,Z., Zarkovic,A., Kolarevic,M., 
Petrovic,T. and Baskic,D. 
 
 


