
НАЧИН И ПОСТУПАК УНОСА ПОДАТАКА – ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЈАТА 

 

Свака ветеринарска организација која спроводи послове по Програму мера здравствене 

заштите животиња, дужна је да у складу са Правилником о утврђивању мера за рано 

откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција 

живине одређеним серотиповима салмонела (у даљем тексту: Правилник), евидентира сва 

јата Gallus gallus (кокоши) и Meleagris (ћурака). 

 

Евидентирање јата и прикупљање података о евидентираним јатима ће се, до почетка рада 

ВетУп апликације за спровођење мера у складу са Правилником, вршити путем Excel фајла 

– Евиденција јата, формулар за прикупљање података. 

 

Наведени Excel фајл садржи комплетну базу података о активним газдинствима на којима, 

у тренутку креирања табеле, постоји рола (улога) држаоца живине – AV_KEEPER. 

 

 
Приказ непопуњене табеле за евидентирање јата живине 



Унос података врши се од поља ХИД газдинства на ниже, само у осенчена поља, а подаци 

о газдинству и одговорним особама на газдинству (округ, општина, место, адреса, 

координате, Holder / Keeper) се аутоматски попуњавају. Уносом ИД броја ветеринара 

аутоматски се попуњавају подаци о ветеринару и ветеринарском субјекту. 

 

Успостављена је контрола свих поља за унос, како би се избегле могуће грешке приликом 

уноса података: 

 Редни број објекта не може бити већи од укупног броја објеката на газдинству 

 Број јединки у јату не може бити већи од капацитета објекта 

 Одабрана врста живине одређује избор у пољу „Врста јата“, одабрана „Врста јата“ 

одређује избор у пољу „Начин држања“ 

 

На основу свих правилно унетих података, креира се „ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ ЈАТА“, 

који представља комбинацију – врсте узгоја, ХИД броја, редног број јата и шифре датума. 

 

.  

Пример правилно попуњених поља у картици „Евиденција јата“ 



 

Након унетих свих захтеваних података, потребно је податке из картице „Евиденција јата“ 

пренети у картицу „Збирна табела – јата“ на следећи начин: 

 Селектовати поља од C5 до C34 (као на слици горе) 

 Десним кликом миша, одабрати опцију „Copy“ (или „копирај“) 

 

 
 

 Кликнути и отворити картицу „Збирна табела – јата“ 

 

 

 

 

 

 

 



 У прво слободно поље (B2, јер су редови 1 и А закључани за унос), кликнути десним 

кликом миша и изабрати опцију „Paste Special“ 

 
 

 Када се отвори додатни дијалог, одабрати опције – Values (трећи избор са леве стране 

– radio button) и Transpose (чек бокс са доње десне стране) 



 
 

 Кликнути на дугме „ОК“ и подаци ће се унети у збирну табелу у хоризонталном 

редоследу, што изгледа овако. 

 
 

 



 По завршеном преносу података у збирну табелу, вратити се на картицу „Евиденција 

јата“, поновити поступак уноса података у картицу почев од ХИД броја, и извршити 

пренос унетих података у збирну табелу у картици „Збирна табела – јата“.  

 Поступак поновити колико год пута је потребно. 

 По завршеном уносу (у току дана или рада), снимити Excel фајл опцијом „Сними 

као…“ како би остала тзв. „бланко табела“ за каснији поновни унос. 

 На крају месеца, прекопирати картицу „Збирна табела – јата“ у нови фајл. Кликните 

десним кликом миша на картицу „Збирна табела – јата“ и одаберите опцију „Move 

or Copy“ 

 
 У новом дијалогу одбарати опцију „New book“ и „Create a copy“.

 
 Опцијом „Сними као…“ нову Excel табелу сачувајте на жељеној локацији.  


