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Б е о г р а д 

 

УПУТСТВО 

о начину штампања потврда и уносу података у нову апликацију о ревакцинацији 

свиња 

 

Овим упутством се ближе прописује начин штампања потврда и унос података  у 

нову апликацију о ревакцинацији свиња према Правилнику о утврђивању мера за рано 

откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне 

болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења („Сл.гласник РС“ број 

102/09) и Правилнику о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 

2011. годину ("Сл.гласник РС", број: 24/2011). 

Потврде о ревакцинацији свиња се директно преузимају из нове апликације, и 

то на следећи начин: 

1. Кликом на поље „Нова апликација за свиње”, отвара се страна на којој можете у 

делу Менаџмент потврда/Ревакцинација наручити нове обрасце (слика 1).  

 
      Слика 1. 

 

 

2. У поље уписујете број потврда који вам је потребан (максималан број је 500 потврда). 

Када унесете број потребних потврда, кликните на поље „наручи”. У табели се налазе све 

претходне поруџбенице потврда, тако да можете поново преузети већ поручене обрасце 

(слика 2). 

 
Слика 2. 



 

 

3. Када вам се отвори нови прозорчић “File download”, кликните поље “save”.  

4. Одаберите место у компјутеру где ћете сместити овај документ са генерисаним 

потврдама, а затим кликните “save”.  

5. Отворите снимљени документ и штампајте потврде (слика 3).  
     Слика 3. 

 
  Потврда са једним серијским бројем се штампа у 2 примерка. Један попуњени 

примерак се даје власнику животиње, а други попуњени примерак узима овлашћени 

ветеринар и на основу њега уноси податке у апликацију за свиње. 

 Уколико постоји потреба да се унесе више од 30 бројева ушних маркица у поље 

Појединачна ревакцинација врши (у обрасцу је предвиђено 30 поља), може се користити 

„Бланко образац о ревакцинацији свиња (други део)“ који се налази у прилогу овог 

акта. У тај образац је потребно унети референтни серијски број оригиналног обрасца 

(слика 3) и физички их повезати у једну целину (као такве их треба архивирати). 



 Унос података се врши у ВетУп-у, у делу Нова апликација за свиње. Након 

избора ове апликације, изабраћете „Ревакцинација групни унос“ односно 

„Ревакцинација појединачни унос“ у зависности од података на обрасцу за 

ревакцинацију свиња, након чега ће се отворити одговарајућа форма за унос у апликацији 

(слика 4).  

Уколико на једном обрасцу о ревакцинацији свиња уписујете податке и о групној 

и о појединачној ревакцинацији свиња, апликација ће вам омогућити да унесете исти број 

потврде два пута, и то једном у Ревакцинацији групни унос и једном у Ревакцинацији 

појединачни унос. 

 
 Слика 4. 

 

            Форма Ревакцинација групни унос 

              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Форма Ревакцинација појединачни унос 

       
 

Подаци о вакцини се уносе избором вакцине из падајућег низа (слика 5). 

 
 Слика 5. 

 
 

 

Унос података о бројевима ушних маркица свиња код је спроведена ревакцинација 

врши се на исти начин као и код обележавања и регистрације свиња. У Форми 

Ревакцинација групни унос, можете унети и податке о неревакцинисаним свињама са 

газдинства које ће бити изузете из унетог опсега ушних маркица. 

                                                                                            



          
 

Страна _________                                                                                                Серијски бр. 
 

                                                                                                                                                             ( преписати са референтног обрасца ) 

               

Бланко образац о ревакцинацији свиња (други део) 
 

 

Датум ревакцинације ___________________                                             ____ ____________________________ 
                                           (Рег. број и потпис ветеринара) 
______________________________________________ 

            Потпис власника / држаоца животиња 

       

р.б Идентификациони број животиње р.б. Идентификациони број животиње р.б. Идентификациони број животиње 
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