
 
 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ПОШИЉКАМА ЖИВОТИЊА 
 

Уколико постоји потреба на подручјима погођеним поплавама, орган локалне 
самоуправе у координацији са кризним штабом у чијем се саставу налази и ветеринарски 
инспектор, организује место или објекат за привремени смештај евакуисаних животиња у 
којима ће се извршити обележавање необележених животиња, спровођење дијагностичких 
испитивања и вакцинација животиња према Програму мера здравствене заштите 
животиња.  

 
Редовна процедура провере идентификације и здравственог статуса животиња 

 
У складу са Законом о ветеринарству и Програмом мера здравствене заштите 

животиња, кретање животиња је дозвољено уколико животиња: 
1. Потиче са газдинства које је регистровано у Централној бази података 
2. Обележена на прописани начин и регистрована у Централној бази података, и 

поседује пасош за животињу (за говеда) 
3. Пријављено је кретање животиња надлежној ветеринарској служби ради праћења 

кретања животиња у Централној бази (за говеда) 
4. Над животињом су спроведене дијагностичке и имунопрофилактичке мере 

прописане Програмом мера здравствене заштите животиња 
5. Поседује уверење о здравственом стању животиња, и 
6. Поседује уверење о здравственом стању пошиљке животиња (уколико се животиња 

отпрема са једног на друго епизоотиолошко подручје). 
 

Процедура провере идентификације и здравственог статуса животиња приликом 
кретања из подручја погођеног или угроженог поплавама 

 
Уколико животиња потиче из подручја угроженог поплавама, није реално 

очекивати да животиње у транспорту поседују сву прописану документацију, с обзиром да 
је на поплављеним подручјима отежано функционисање ветеринарске службе, као и да су 
власници животиња напустили своја газдинства без идентификационих докумената за 
животиње и потврда о спроведеном Програму мера. 
 

Уколико се животиње транспортују се из подручја угроженог поплавама а за њих 
не постоји комплетна законом прописана документација, неопходно је проверити да ли су 
животиње прописно обележене - ушним маркицама, и да ли су регистроване у Централног 
бази. На тај начин је могуће утврдити порекло животиње, актуелног држаоца животиње 
као и детаље о здравственом статусу животиње.  

У ту сврху је омогућен приступ Централној бази података члановима кризних 
центара, преко интернет адреса: 
http://192.168.51.239:8888/pls/aimcs_prod/w_aimcs.startup за проверу говеда и оваца/коза, и 
http://192.168.51.183/VetUp/Public/_default.aspx за проверу свиња и паса/мачака 
 

Корисничко име: kriznicentar 
Лозинка: inspektor 

 
Претраживање животиња се врши једноставним куцањем комплетног броја ушне 

маркице у форми „претраживање животиња“. 



Надлежни ветеринарски инспектори, регионалне канцеларије ветеринарске 
инспекције и ветеринарске станице које обављају послове по Програму мера, могу 
кризним центрима пружити детаљније податке о коришћењу наведених интернет 
апликација, а корисничка упутства за коришћење апликација се могу преузети на интернет 
адреси: 

http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uputstva-i-instrukcije 
 

За помоћ у току ноћних часова - дежурства, обратити се дежурном ветеринарском 
инспектору. 

 
Процедура провере идентификације и здравственог статуса животиња у случајевима 

када животиње нису обележене на прописани начин 
 

Необележене животиње представљају ризик по здравље људи и животиња. 
Здравствени статус ових животиња као и њихов актуелни држалац су непознати! 

 
Необележене животиње нису прегледане нити вакцинисане у складу са Програмом 

мера здравствене заштите животиња и неопходно их је без одлагања упутити у изолацију 
– карантин, где ће се предвиђене мере спровести. Ове животиње не би требало да долазе у 
директан контакт са животињама познатог здравственог статуса. 

 
Мере у карантину спроводе надлежне ветеринарске организације, под надзором 

надлежне ветеринарске инспекције. Уколико надлежни ветеринарски инспектор процени 
да животињи прети непосредна опасност по живот, да животиња угрожава живот других 
животиња, да прети опасност од ширења заразних болести и слично, може у складу са 
овлашћењима наредити и друге мере. 

 
За време боравка животиња у карантину, потребно је обезбедити довољне 

количине хране за животиње и хигијенски исправне воде. 


