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 МИНИСТАРСТВO ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

   - Управа за ветерину -   

323-02-406/2011-05 

                      24.01.2011. године   

 

У П У Т С Т В О 

о деактивирању држалаца појединих врста животиња на газдинствима у 

Централној бази података  

 

Овим упутством се ближе прописује начин рада ветеринарских организација у 

случају када је неопходно урадити деактивирање држалаца појединих врста животиња 

на газдинствима у Централној бази података, као и о разлозима деактивирања држалаца 

животиња на газдинствима.  

 

Уколико је, посетом газдинству током спровођења мера здравствене заштите 

предвиђених Програмом мера, утврђено да више нема појединих врста животиња 

(говеда, оваца, коза, свиња, коња, живине, пчела) на газдинству, потребно је без 

одлагања о томе обавестити Централну базу, односно деактивирати одговарајућу улогу 

коју има власник/држалац животиња (држалац говеда, држалац оваца/коза, држалац 

свиња, држалац живине, држалац коња, држалац пчела) на том газдинству која је 

евидентирана у Централној бази података приликом претходних посета газдинству. 

Тиме ће се обезбедити и евидентирање посете газдинству предвиђено Програмом мера 

и посебним уговором са ветеринарском станицом о спровођењу Програма мера, које је 

пресудно за евалуацију ефикасности спровођења предвиђених и уговорених мера. 

 

Деактивирање одговарајуће улоге држаоца животиња ветеринарска станица 

врши се по следећој процедури:  

                 1. Попунити образац Захтев за промену података о газдинству ( Прилог 1). 

                 2. Попуњен захтев доставити регионалној канцеларији за обележавање. 

 

Обучени оператери у регионалним кацеларијама ће евидентирати пријем датог 

поднеска и извршити ажурирање Централне базе, као и архивирање обрасца. По 

потреби, оператер ће захтеве прослеђивати Групи за обележавање и следљивост 

животиња, односно корисничкој подршци система обележавања и регистрације 

животиња путем електронске поште.  

 

Захтев за промену података ће се користити и за друге промене података о 

газдинству у Централној бази података, укључуући промену података о власнику 

газдинства, држаоцу животиња и сл.   

 

Деактивирањем држалаца појединих врста животиња на газдинствима у 

Централној бази података, добиће се реалнија слика о броју газдинстава са животињама 

у Србији и омогућило би ефикаснији и ефективнији рад ветеринарских организација на 

терену на спровођењу мера здравствене заштите животиња.   

          

                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р 

 

           Др Зоран Мићовић 



 
Република Србијa 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

-Управа за ветерину- 
 

         ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА НА ГАЗДИНСТВУ 

                               RS     

 

1.ПРОМЕНА ПОДАТАКА О:            ВЛАСНИКУ     ДРЖАОЦУ ЖИВОТИЊЕ     

а) Име и презиме новог власника /држаоца:  

б) ЈМБГ власника / држаоца:    

в) Адреса власника / држаоца:            

2. ПРОМЕНА ПОДАТАКА О ГАЗДИНСТВУ: 

   Стара адреса газдинства:           

   Нова адреса газдинства:           

б) Тип газдинства (заокружити тип газдинства који се мења) 

           Газдинство              Кланица          Сточна пијаца      Сајам 

           Пашњак                        Органско газдинство            Сабирни центар     Догон 

в) Деактивација роле држалаца појединих врста животиња: 

           Говеда             Овце и козе                               Свиње                       Живина              Пчеле 

г) Kао доказ за тражену промену прилажем следећу документацију: 

   1. Решење о оставинској расправи уколико је предходни власник преминуо 

   2.  Изјаву о сагласности (оверену у општини или суду) старог власника за пренос права на новог власника/држаоца животиња    

   3. Копија личне карте претходног и новог власника / држаоца животиња. 

   4. Копија о извршеној регистрацији пољопривредног газдинства (односи се само на регистрована газдинства).    

Уз захтев прилажем уплатницу на 250,00 динара републичке административне таксе.                                                                                    

             Подносилац захтева 

         

 

 Датум пријема:          201   год.                                                   Деловодни број: ______________________________ 
   

  

(*)Попуњава оператер регионалне канцеларије                                          Потпис оператера _______________________________ 

 

            

             


