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                   Република Србија                                                                                   СЕРИЈА ________  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ                                                                Бр.______________     
  ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
                 Управа за ветерину 
             Бр.__________________ 

ПРОТОКОЛ 
 

о инспекцијском прегледу обављеном дана__________200__године од______часова у дворишту-
објекту-пашњаку_________________________________________ са седиштем у__________________ 
ул.____________________________ бр.__ општина______________________  

 
Предмет инспекцијског прегледа: 

 
Контрола држања животиња и спровођења дијагностичких и превентивних мера здравствене 
заштите животиња прописаних Програмом мера здравствене заштите животиња. 
Дана_____________200__године, републички ветеринарски инспектор__________________________ 
________________из____________________ обавио је увиђај дана_________200__године у времену 
од ___ часова до ____ часова у дворишту/објекту __________________________ из______________   
улица______________________ бр.__. ИД број имања_______________________________________. 
 

При прегледу и састављању протокола присутан/присутна: 
Одговорно-присутно лице______________________________________, са станом у______________ 
улица____________________________бр. ___, општина_______________,рођен-а__________19__, у 
__________________, општина__________________,од оца ____________________________, и 
мајке_________________, држављанство _________________, лична карта ______________издата од 
органа МУП _______________,по занимању ________________________и запослен у__________   
___________________на радном месту ____________________. 
 

Прегледом је установљено следеће: 
Власник-држалац поседује: укупно животиња__________следећих животињских врста и старости: 

врста и старост број врста и старост број 
говеда старија од 24 месеца  назимице  
говеда од 12 до 24 месеца старости  прасад старија до 60 дана  
бикови старији од 1 године   прасад од 45 до 60 дана старости  
јунад од 6 месеци до 1 године  прасад млађа од 45 дана  
телад до 6 недеља старости   коњи старији од 2 године  
телад старија од 6 недеља  коњи од 1 до 2 године старости  
овце старије од 1 године  ждребад старија од 6 месеци  
шиљежад старија од 6 месеци  ждребад до 6 месеци старости  
јагњади од 3 месеца до 6 месеци  ћурке  
јагњади млађих од 3 месеца  

 

кокошке носиље  
козе старије од 1 године   кокошке за приплод  
козе старије од 6 месеци   товна пилићи  
јарад од 3 месеца до 6 месеци   друга живина  
јарад млађа од 3 месеца   пси  
крмаче старије од 12 месеци   мачке  
нерастови   остало  
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1. Навести категорије животиња која се држи на имању и које су предмет контроле: 

 
      1) млечна говеда           6) приплодне крмаче           11) залучена прасад    13) живина за приплод 
      2) јунад у тову               7) приплодни нерастови     12) овце за приплод     14) носиље 
      3) телад                          8) свиње у тову                    13) овнови                    15) товна живина 
      4) приплодна говеда     9) прасад на сиси                 14) јагњад у тову         16) _________________ 
      5) приплодне крмаче  10) залучена прасад               15) козе за мужу          17) _________________ 
 

Услови држања  
2. Животиње су смештене у објекту/објектима за држање животиња који испуњавају ветеринарско 

санитарне услове за држање животиња и регистровани су у Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде-Управи за ветерину.                                                   
___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

3. Објекат/објекти су изграђени од чврстог материјала. 
      ___________________________________________________________________ДА                  НЕ 
 

4. Површине у објекту су глатке, равне, могу се лако прати и дезинфиковати. 
      ___________________________________________________________________ДА                  НЕ 
 

5. Животиње су смештене у објектима у којима је ниво хигијене: 
       лош              задовољавајући                  добар                    врло добар                  одличан 
 

6. Животиње се држе: 
      слободне у ограђеном простору                 везане у објектима                      комбиновано       
 

7. У објекту/објектима постоје следеће просторије: 
      _________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 
 

8. Микро-климатски услови у објекту су: 
      лоши              задовољавајући                  добри                    врло добри                 одлични 
 

9. Имање је ограђено оградом која не дозвољава улазак других животиња. 
      ___________________________________________________________________ДА                  НЕ 
 
10. Производне целине на имању су организоване тако да нема контакта између животиња 
      смештеним у различитим објектима____________________________________ДА                  НЕ 
 
11. Сваки објекат на имању представља одвојену производну целину у смислу организације држања, 

одгоја и исхране животиња____________________________________________ДА                 НЕ 
 

12. Систем изђубравања(чишћења) у објектима је: 
      ручно                     машинско (бесконачна трака, скрепер)                            течно изђубравање 
 

13. Тип муже (ако се на имању држе млечне животиње намењене мужи и стављању млека у промет):  
     ручна                      машинска  
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14. Хигијена муже (ако се на имању држе млечне животиње намењене мужи и стављању млека у 
промет). 

      лоша              задовољавајућа                   добра                    врло добра                 одлична 
 

Био-сигурносне мере, чување и набавка хране за исхрану животиња, вода за напајање 
15. На улазима у имање-фарму постоје дезинфекционе баријере за дезинфекцију точкова превозних 

средстава___________________________________________________________ДА                 НЕ 
 
16. Навести врсту и дезинфекционог средства које се користи за припрему радног раствора за 

пуњење дезинфекционих баријера и концентрацију радног раствора_________________________ 
 

17. Радни раствор за дезинфекцију точкова у дезинфекционим баријерама се редовно обнавља. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

18. Подови, зидови, радне површине, прозори се редовно чисте перу и дезинфикују. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

19. На прозорима постоје мреже за заштиту од уласка птица и инсеката. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

20. У објектима се спроводи редовна дезинсекција инсектицидима или репелентима. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

21. У објектима се спроводи редовна дератизација. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

22. Навести ко спроводи ДДД на имању-фарми: 
      власник               ДДД служба           ветеринарска служба фарме              ветеринарска станица 
 
23. Храна за исхрану животиња се набавља од трећих лица куповином. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 
24. Храну за исхрану животиња власник-држалац животиња сам производи. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 
25. Храна за исхрану животиња се једним делом набавља од трећих лица и а делимични производи 

од старане власника- држаоца животиња.  
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 
26. Навести хранива која се користе за исхрану животиња. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
27. Храна за животиње се чува у посебним објектима заштићена од влаге, спољних утицаја и 

контаминације животињским излучевинама. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

28. Начин исхране животиња: 
      ручно                   полу аутоматски                             аутоматски                    комбиновано 
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29. Животиње се напајају водом из централног водовода. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

30. Животиње се напајају водом из сопственог бунара. 
      ___________________________________________________________________ДА                 НЕ 
 

31. Начин напајања животиња водом:  
       ручно                аутоматске појилице                                 нипле                           комбиновано 
 

32. Животиње потичу из сопственог запата _________________________________ДА                 НЕ 
 

33. Власник животиња је набављао животиње од других правних или физичких лица 
      (ако је позитиван одговор навести датум набавке)________________. ________ДА                НЕ 
 

34. Власник животиња је животиње набављао на пијаци.                                            ДА                 НЕ 
 
35. За животиње набављене од других правних или физичких лица власник поседује уверење о 

здравственом стању животиња, односно пасош за говеда ако су набављана говеда. 
___________________________________________________________________ДА                  НЕ  
 
За набављене животиње навести бројеве уверења: 
 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
Број уверења:______________од ____.____.________. За животињску врсту_________________ 
 
За набављене животиње навести бројеве пасоша и ИД бројеве животиња: 
 
Бројеви пасоша:_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
ИД бројеви животиња:_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

36. Власник је извршио пренос здравственог уверења на своје име _______________ДА                НЕ  
 

37. Животиње су набављане на територији општине _____________________из насељеног 
места________________________од _________________________________________  са станом у 
_____________________________________________.  
 

38. За набављене животиње власник животиња је приложио уверење за транспорт животиња  
      у унутрашњем промету ВС 40 1/1 бр.__________ 

издато дана  _________200___ године. _____________________________________ДА               НЕ 
 

Здравствени услови и спровођење мера задравствене заштите 
39. Све животиње на имању  су клинички здраве и не показују било какве симптоме болести. 

      ______________________________________________________________________ДА               НЕ 
 

40. Да ли се животиње напасају?_____________________________________________ДА               НЕ 
 
11. Ако се животиње напасају навести начин напасања: 

а) сопствени пашњак             б) заједнички пашњак               ц) животиње се не напасају   
 

41. Да ли се у исхрани свиња користе помије? ________________________________ДА                 НЕ  
 

42. Да ли се животиње вештачки осемењавају?________________________________ДА                 НЕ 
 
43. Да ли се за оплодњу животиња користи природни припуст?__________________ДА                 НЕ 
 
44. Ако се за оплодњу животиња користи природни припуст навести код којих животињских врста: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
 

45. У запату власника-држаоца животиња су спроведене мере вакцинације животиња и то 
      против следећих заразних болести: 
 

а. Класичне куге свиња                                                                                   ДА                   НЕ 
б. Црвеног ветра                   ДА      НЕ  
в. New castel  ДА                   НЕ  
г. Беснила ДА                   НЕ 
д. Ентеротоксемије оваца ДА                   НЕ  
е. остале болести против којих је спроведена вакцинација______________________________ 
    _____________________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________________     
 

Ако се на имању – фарми држе свиње навести податке у вези са спровођењем имуно-
профилактичких мера вакцинације: 
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1. прасад старија од 45 дана укупно_________ против_________________________________ 
      датум вакцинације____________________________ 200__ 
2. прасад старијих од 60 дана укупно_________ против_________________________________ 
      датум вакцинације____________________________ 200__ 
3. товљеника старијих од 6 месеци укупно_____________против__________________________ 
      датум вакцинације____________________________200__ 
4. крмача укупно_____________против_______________________________________________ 
       датум вакцинације____________________________200__ 
5. нерастова укупно_______________против___________________________________________ 
       датум вакцинације____________________________200__ 
и као доказ о извршеној вакцинацији приложене су потврде бр.____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
издате од стране ветеринарске станице-амбуланте_____________________________________из 
__________________________ дана ___________________________________________________ 
власнику-држаоцу животиња________________________________из_______________________. 

 
46. Навести друге животињске врсте на којима су спроведене имуно-профилактичке мере 

вакцинације:_____________________против___________________дана _________200_ од стране 
_____________________________и као доказ о извршеној вакцинацији приложио потврду 
број________; животињска врста:___________против___________________дана _________200_ 
од стране _____________________________и као доказ о извршеној вакцинацији приложио 
потврду број________; животињска врста___________________против___________________дана 
_________200_ од стране _____________________________и као доказ о извршеној вакцинацији 
приложио потврду број________,  

 
47. Животиње су уредно имунизоване и у претходном, прописаном периоду вакцинације                                 

       ____________________________________________________________________ДА                   НЕ 
 

48. У запату власника-држаоца животиња нису вакцинисане животиње следећих врста, 
      категорија и старости : _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
49. Разлог не вакцинисања животиња: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
50. На животињама су спроведене следеће мере здравствене заштите (навести животињску врсту, 

старост животиња и мере које су спроведене) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
прописне Програмом мера здравствене заштите  у Републици Србије 
за текућу годину. ________________________________________________________ДА                   НЕ 

 
51. На теладима старијим од 6 недеља спроведена је дијагностичка мера туберкулинизације. 
      ___________________________________________________________________ДА                     НЕ 
 
52. Навести старост и број говеда код којих је спроведена дијагностика туберкулозе методом 

интракутане туберкулинизације: 
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а) укупно говеда____________________                  б) старост_________________ 
         
53. Контролом места апликовања туберкулина на врату говеда утврђено је да надлежна ветеринарска 

служба спровела поступак туберкулинизације у складу  Правилником о утврђивању Програма 
мера здравствене заштите животиња (припрема места, мерење кожног набора и апликација 
туберкулина)_______________________________________________________ДА                     НЕ 

 
54. Навести старост и број говеда код којих је спроведено узорковање крви за испитивање на  

бруцелозу: 
      а) укупно говеда____________________                  б) старост_________________ 
 
55. Навести старост и број говеда код којих је спроведено узорковање крви за испитивање на 

леукозу: 
      а) укупно говеда____________________                  б) старост_________________ 
 
56. Навести старост и број оваца код којих је спроведено узорковање крви за испитивање на  

бруцелозу: 
      а) укупно оваца____________________                  б) старост_________________ 
 
57. Навести старост и број коза код којих је спроведено узорковање крви за испитивање на  

бруцелозу: 
      а) укупно коза____________________                  б) старост_________________ 
 
58. Навести старост и број коња код којих је спроведено узорковање крви за испитивање на 

инфективну анемију копитара: 
      а) укупно коња____________________                  б) старост_________________ 
 
59. На имању је у задњих 12 месеци било случајева побачаја код животиња 

____________________________________________________________________ДА                    НЕ 
 
60. Ако је на имању било побачаја навести код којих животињских врста, старост животиња и датум 

побачаја.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
61. Ако је наимању било побачаја навести да ли је извршено утврђивање узрока побачаја код 

животиња. 
      ____________________________________________________________________ДА                    НЕ 
 
62. Код млечних говеда се спроводи контрола поремећаја секреције млека (СМТ). 

____________________________________________________________________ДА                    НЕ 
 
63. У запату млечних говеда било је регистрованих случајева субклиничких маститиса. 
      ____________________________________________________________________ДА                    НЕ 
 
64. Непосредним прегледом говеда, узимањем изјаве власника-држаоца животиња и контролом 

прописане евиденције (туберкулинске листе, издате потврде о спроведеним мерама из Програма 
мера здравствене заштите животиња) и увидом у **Централну базу утврђено је да су мере 
здравствене заштите животиња спроведене у складу са Правилником о утврђивању Програма 
мера здравствене заштите животиња и Упутством о начину спровођења Програма мера 
здравствене заштите животиња. 

       ___________________________________________________________________ ДА                    НЕ 
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65. Непосредним осталих животиња на имању, узимањем изјаве власника-држаоца животиња и 

контролом прописане евиденције (издате потврде о спроведеним мерама из Програма мера 
здравствене заштите животиња на овцама, козама, вакцинацији свиња, паса мачака и живине) и 
увидом у **Централну базу утврђено је да су мере здравствене заштите животиња спроведене у 
складу са Правилником о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња и 
Упутством о начину спровођења Програма мера здравствене заштите животиња. 

       ___________________________________________________________________ ДА                    НЕ 
 
66. На животињама су спроведене мере здравствене заштите прописане Програмом мера здравствене 

заштите животиња у Републици Србији у претходној 200__години 
_____________________________________________________________________ДА                  НЕ 

 
Обележавање говеда 

67. Непосредним прегледом на животињама утврђено је да су мере обележавања и идентификације 
животиња спроведене у складу са Правилником о утврђивању Програма мера здравствене 
заштите животиња и Упутствима о начину обележавања животиња. 
 ____________________________________________________________________ДА                  НЕ  
 

68. За говеда набављене од других власника извршен је пренос пасоша на новог власника. 
 

____________________________________________________________________ДА                  НЕ 
 
69. За говеда набављене од других власника извршен је пријава доласка на имање Централној Бази. 
      ____________________________________________________________________ДА                  НЕ 
 
70. На имању су затечене необележена говеда. 

____________________________________________________________________ДА                  НЕ 
 

71. На имању су затечена говеда код којих је дошло до губитка једне ушне маркице. 
       ___________________________________________________________________ДА                  НЕ 
 
72. На имању су затечена говеда код којих је дошло до губитка ушних маркица из оба уха. 
 
       ___________________________________________________________________ДА                  НЕ 
 
73. Губитак ушних маркица/е је пријављен надлежној ветеринарској служби. 
      ___________________________________________________________________ДА                   НЕ 
 
74. У случају да су на животињама уочене неправилности у вези са обележавањем и 
идентификацијом животиња описати уочене неправилности: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Обележавање других животињских врста (овце, козе, свиње и пси)  
75. Непосредним прегледом на животињама утврђено је да су мере обележавања и идентификације 

животиња спроведене у складу са Правилником о утврђивању Програма мера здравствене 
заштите животиња и Упутствима о начину обележавања животиња. 
____________________________________________________________________ДА                    НЕ  

 
76. Домаће  животиње набављене од других власника обележене су у складу са важећим прописима. 

____________________________________________________________________ДА                    НЕ  
 

77. На имању су затечене необележене животиње (одсуство ушних маркица без трагова обележавања 
на ушима животиња, одсуство микро-чипова код паса и коња). 
___________________________________________________________________ДА                     НЕ 

 
78. На имању су затечене животиње код којих је дошло до губитка ушних маркица. 

___________________________________________________________________ДА                     НЕ 
 
79. Губитак ушних маркица/е је пријављен надлежној ветеринарској служби. 
      ___________________________________________________________________ДА                     НЕ 
 
80. На животињама постоје друге не стандардне ознаке (нестандардни микро-чипови, тетовир 

ознаке, нестандардне ушне маркице, длакорез или слично). 
      ___________________________________________________________________ДА                     НЕ 
  
81. Ако на животињама постоје нестандардне ознаке навести врсту ознаке и уписати бројеве ознака 

(осим за микро-чипове):_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

82. У случају да су на животињама уочене неправилности у вези са обележавањем и 
идентификацијом животиња описати уочене неправилности: 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
83. На животињама су спроведене мере здравствене заштите прописане Програмом мера здравствене 

заштите животиња у Републици Србији у претходној 200__години 
_____________________________________________________________________ДА                  НЕ 

 
84. Навести назив и адресу ветеринарске организације која спроводи мере здравствене заштите 

животиња прописане Програмом мера здравствене заштите животиња и обележавање и 
идентификацију животиња:   
ветеринарска организација___________________________ адреса___________________________ 
______________________  
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85. Навести назив и адресу ветеринарске организације која спроводи лечење животиња на имању:   

ветеринарска организација___________________________ адреса___________________________ 
______________________  

 
 Напомена: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Наложене мере 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Странци је прочитан протокол контроле и странка је  
имала-није имала примедбе на поступак контроле 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
      Протокол је сачињен у просторији_____________________________________________________ 
      у ___________ часова, у три примерка од којих је један уручен присутном.  
 
 

Одговорно-присутно лице     Републички ветеринарски  
                     инспектор 
___________________________                                                   ___________________________ 
Опште напомене: 
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1. На сва питања одговарати заокурживањем понуђених одговора или уписивањем одговора у за то предвиђена места. У 
случају да се на имању не налазе животиње одређене животињске врсте непотребна питања прецртати. Све податке 
уписивати тек након детаљне провере тачности података, читко. У случају да је потребно вршити исправке већ 
унетих података, исправке података вршити у присуству одговорног-присутног лица. Подаци који се исправљају се 
прецртавају једном линијом тако да се могу касније бити видљиви а све исправке се оверавају печатом и потписом 
ветеринарског инспектора који води поступак.  

 
2. Пре одласка у надлежну ветеринарску службу/станицу и на имање на коме се држе животиње које су предмет 

инспекцијске контроле, извршити проверу података у Централној Бази Министарства за свако имање које је предмет 
инспекцијске контроле. Увидом у централну базу и штампањем извештаја извршити непосредне припреме за 
контролу спровођења мера здравствене заштите животиња. Подаци из Централне Базе се упоређују са утврђеним 
стањем на имању. 

 
3. Приликом вођења управног поступка контроле спровођења Програма мера здравствене заштите животиња обавезно 

поред овог Протокола водити и записник о спроведеној контроли и у записнику констатовати да је образац 
попуњеног Протокола саставни део записника. 

 
 
 

 
 


