
 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

о кретању заразних болести на подручју Београда у октобру 2021.  године 

 

 

У октобру 2021. године на подручју Београда пријављене су укупно 4.152 оболеле 

особе од заразних болести са инциденцијом од 677,21/100.000 становника. Инциденција 

има вишу вредност у односу на претходни месец (630,21/100.000) и у односу на исти 

период прошле године (208,56/100.000) (табела бр. 1). Виша вредност инциденције 

оболевања од заразних болести током октобра 2021. године у односу на претходни месец 

регистрована је због мањег броја пријављених оболелих од COVID-19 (9.870:9.574) и 

варичеле (520:266).  

 

Табела 1. Број оболелих и инциденција заразних болести на територији 

Београда у септембру и октобру 2021. године и у октобру 2020. године   

 

Заступљеност појединих група заразних болести у структури оболевања од свих 

заразних болести у Београду регистрованих током октобра приказана је на графикону 

бр. 1. 

 

Графикон бр. 1. Процентуална заступљеност појединих група болести у укупном 

оболевању од заразних болести у Београду у октобру 2021. године 
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ГРУПА БОЛЕСТИ 
Септембар 2021. Октобар 2021. Октобар 2020. 

Цревне 11 7 38 

Респираторне 10.344 11.161 3.298 

Зоонозе / / 2 

Полне 35 13 44 

Паразитарне 67 66 77 

Трансмисивне 1 3 2 

Остале / / / 

У К У П Н О 10.458 11.250 3.461 

Инциденција/100.000 630,21 677,24 208,56 



 

Међу регистрованим случајевима заразних болести током октобра доминирали 

су случајеви оболевања од COVID-19 (9.870), Pneumoniae (587),  Varicella (520), 

Influenza, virus non identificata (131), Scabies (66), Tonsillitis streptococcica (32) и 

Pharyngitis streptococcica (14). 

 

Учесталост најчешће регистрованих заразних болести у октобру приказана је на 

графикону бр. 2. 
               

              Графикон бр. 2. Број оболелих и процентуално учешће најчешће 

регистрованих заразних болести у Београду у октобру 2021. године 

 

 
 

Цревне заразне болести 

 
У укупном броју оболелих од заразних болести у октобру 2021. године, цревне 

заразне болести заузимају четврто место, са учешћем у структури од 0,06% односно, 

пријављена је 7 оболелих особа. 

 

Инциденција оболелих од цревних заразних болести у октобру је износила 

0,42/100.000 и нижа је у односу на претходни месец (0,66/100.000) и у односу на 

инциденцију забележену у октобру прошле године (2,29/100.000).  

 

Пријављене болести из ове групе су Salmonellosis (2), Enteritis campylobacterialis 

(3) и Enterocolitis per Clostridium difficile (2). 

 

Респираторне заразне болести 
 

Респираторне заразне болести, учествују са 99,21% у укупном броју 

регистрованих случајева заразних болести у Београду током октобру 2021. године. 

Инциденција респираторних заразних болести износи 672,58/100.000 становника и виша 

је у поређењу са претходним месецом (623,34/100.000) и у односу на инциденцију 

регистровану у октобру прошле године (208,56/100.000). 

 

 Најзаступљеније болести из ове групе су COVID-19 (9.870), Pneumoniae (587),  

Varicella (520), Influenza, virus non identificata (131), Tonsillitis streptococcica (32) и 

Pharyngitis streptococcica (14).              
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Графикон бр. 3. Учешће појединих болести у групи респираторних заразних 

болести у октобру 2021. године 

 

 
 

Векторске заразне болести 

У октобру 2021. године у Београду су регистрована 3 случаај оболевања из групe 

векторских заразних болести (Morbus Lyme). 

 

Заразне болести које се преносе полним путем 

Полно преносиве болести учествују са 0,12% у укупном броју регистрованих 

случајева заразних болести у Београду током октобра 2021. године. Регистрована 

инциденција полно преносивих болести је 0,78 на 100.000 становника и нижа је у односу 

на инциденцију забележену у претходном месецу (2,11/100.000) и у односу на исти 

период прошле године (2,65/100.000).  
 

Остале болести 

Током октобра 2021. године није пријављен ниједан случај оболевања из групе 

осталих заразних болести. 

 

Паразитарне болести 

Паразитарне болести учествују са 0,59% у укупном броју пријављених заразних 

болести током октобра (66 оболелих особа), а регистрована стопа инциденције је 

3,98/100.000 и нижа је у односу на инциденцију забележену у претходном месецу 

(4,03/100.000) и у односу на исти период прошле године (4,64/100.000). 

 

Вакцинама превентабилне болести и надзор над акутном флакцидном парализом 

(АФП) и морбилима 

 

Из групе вакцинама превентабилних болести током октобра пријављено је 9.870 

оболелих од  COVID-19. 

 

У октобру je укупно апликованa 186.291 дозa вакцина против COVID-19 (прва 

доза – 30.220, друга доза – 24.658, трећа доза – 131.413). 

 

На територији Београда у октобру 2021. године није регистрован ниједан случај 

акутне флакцидне парализе (АФП). 
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