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УПУТСТВО  
о начину праћења кретања говеда и уносу података у Централну базу  
 
 Овим упутством се ближе прописује начин рада ветеринарских 

организација овлашћених за обављање послова обележавања и регистрације 
животиња у складу са Правилником о начину обележавања говеда и вођењу 
евиденције о обележеним говедима ("Сл. гласник РС", број: 57/09 и 14/10) и 
Законом о ветеринарству ("Сл. гласник РС", број: 91/05 и 30/10) и то следећих 
активности: праћење кретања говеда, опште одредбе везане за пријаву кретања 
говеда, као и унос података о кретању говеда у Централну базу података. 

  
Кретање говеда јесте сваки одлазак са газдинства и долазак говеда на 

газдинство. Власник, односно држалац, дужан је да пријави овлашћеном 
обележивачу сва кретања говеда са газдинства и на газдинство, као и губитак или 
угинуће говеда. Сви подаци о кретању говеда достављају се Централној бази 
података у року од седам дана. 
 

Следећи модули у апликацији се користе за пријављивање кретања 
животиња, што подразумева одлазак животиња са газдинства, долазак на 
газдинство, одлазак на пашњаке, у кланице, на сточне пијаце, као и евидентирање 
животиња које се извозе.  

 
Свако кретање животиња састоји се од две основне компоненте:  

 одлазак са старог газдинства  
 долазак на ново газдинство.  
 

У случају доласка животиње на пашњак или у кланицу, кретање животиње 
ће аутоматски бити означено као комплетно кретање. Уколико ипак дође до 
неочекиваног кретања животиње са пашњака (на пример, на неки други пашњак), 
пријава кретања животиње ће се уносити кроз уобичајене форме за праћење 
кретања животиња. Одлазак у кланицу, угинуће животиње, или неки неразјашњен 
нестанак животиње, као и крађа животиње, пријављиваће се кроз уобичајену форму 
за пријаву одласка животиње. 

 



Део за пријаву кретања животиња подразумева следеће модуле за унос: 
 

 Кретање животиња – долазак 
 Кретање животиња – одлазак 
 Кретање животиња – пашњаци 
 Кретање животиња – кланице 
 Кретање животиња – пијаце, сајмови, догони 

 
Неопходно је поштовати хронологију догађаја, па тако после пријављеног 

одласка животиње са имања, следећи догађај мора бити долазак те животиње на 
неко друго газдинство. Уколико се долазак животиње, после пријављеног одласка 
не потврди у бази, животиња ће се налазити у претраживању животиња на 
газдинству са ког је пријављен одлазак. Зато је потребно да се испоштује 
целокупан поступак у регистрацији кретања животиње. Ово се односи и на промет 
животиња преко сточних пијаца, када је неопходно животињу вратити на 
претходно газдинство, уколико није дошло до продаје, односно пријавити одлазак 
животиње на газдинство на које је животиња отишла након продаје. 

Ветеринарске организације морају пријавити одлазак животиње са 
газдинства на кланицу, у случају када животиња иде на клање. Клање се потврђује 
тек на основу записника надлежног ветеринарског инспектора, а податке о томе у 
централну базу уноси регионална канцеларија.  

Промет животиња на Косово биће регулисан тако што је регистровано 
газдинство Косово и Метохија – ветеринарски идентификациони број овог 
газдинства је 900079000015, и неопходно је сваки промет животиња са Косовом, у 
бази регистровати кроз форму „кретање животиња-одлазак“, при чему ће 
газдинство одредиште бити управо ово регистровано газдинство.  
 

Пре него што приступите апликацији, неопходно је да имате одговарајуће 
логичке и гео-привилегије. 

У зависности од привилегија корисника, зависи и број функција којима 
можете приступити.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРЕТАЊЕ ЖИВОТИЊА - долазак 

 

Примена следећих функција, приказана је на екрану : 

� Пријава доласка  нове животиње на газдинство 

     → долазак са познатог газдинства 

   → долазак са непознатог газдинства  

   → у случају непознатог газдинства, поље у 
апликацији које се односи на имање са ког животиња 
долази остаје празно 

� Припрема извештаја о доласку животиње 

 

Овом делу апликације приступате на следећи начин: 

� Отворите AIMCS  главну страну. 

� Кликните на „Кретање животиња – ДОЛАЗАК“ 

ИЗГЛЕД ЕКРАНА 

 

 

 
 
 



ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Модул се састоји од следећих делова: 

� Део о пријави доласка животиње 

� Део који се односи на податке о пошиљаоцу – 
газдинство са ког животиња долази 

� Део који се односи на податке о примаоцу - 
газдинство на које животиња oдлази 

КРЕТАЊЕ ЖИВОТИЊА  – Пријава доласка животиње 

Овај део се користи  за пријаву доласка  нове животиње на газдинство. 

У ово делу се налазе следеће компоненте: 

Поље Опис Карактеристике/   
Специфичности 

Animal Id. 
Идентификациони број 
животиње - укуцати 
валидан број животиње 

Листа земаља - отвара се 
дуплим кликом на ово поље.  
Кликом на скраћеницу 
жељене земље, скраћени 
назив земље ће се аутоматски 
појавити у пољу у 
апликацији. 

СА газдинства...   

ИД број газдинства 
Идентификациони број 
газдинства 

Укуцати ИД број газдинства 
и кликнути на „ претражи“ 

Подаци о држаоцу животиње 
ће се аутоматски појавити. 

Презиме 
Презиме држаоца 
животиње  

Уколико постоје још неки 
подаци о газдинству, укуцати 
познате податке о газдинству 
и кликнути на  „претражи“. 
Листа газдинства  са свим 
газдинствима која одговарају 
постављеним параметрима ће 
се отворити. 

Име Име држаоца животиње 

Адреса 
Адреса држаоца 
животиње 

Поштански број и место 
Укуцати поштански број 
и место у ком се имање 
налази 

... НА газдинство    



ИД број газдинства 
Идентификациони број 
газдинства 

Укуцати ИД број газдинства 
и кликнути на „ претражи“ 

Подаци о држаоцу животиње 
ће се аутоматски појавити. 

Презиме 
Презиме држаоца 
животиње Уколико постоје још неки 

подаци о газдинству, укуцати 
познате податке о газдинству 
и кликнути на  „претражи“. 
Листа газдинстава  са свим 
имањима која одговарају 
постављеним параметрима ће 
се отворити. 

Име Име држаоца животиње 

Адреса 
Адреса држаоца 
животиње 

Поштански број и место 
Укуцати поштански број 
и место у ком се 
газдинство налази 

Недефинисани одласци 
са газдинства 

Одлазак са непознатих 
(нерегистрованих) 
газдинстава. 

Кликнути  „checkbox“ 
уколико животиња долази са 
непознатог (нерегистрованог) 
газдинства – у овом случају  
поља која се односе на 
пошиљаоца оставити празна 

Подаци о доласку на 
газдинство 

Датум доласка на 
газдинство 

*Не постоји могућност 
уношења датума унапред. 

Долазак следеће нове 
животиње на исто 
газдинство 

Више од једне животиње 
долази на исто 
газдинство 

Кликнути на  „checkbox“ 
уколико постоји још 
животиња које долазе на исто 
газдинство 

Дугме Акција  

СНИМИ Кликнути на  [СНИМИ] 
уколико хоћете да 
унесете податке о новој 
животињи приспелој на 
газдинство 

 

ОБРИШИ Брисање унетих 
података 

 

ПРОНАЂИ Ово дугме се користи 
само у случају 
претраживања ИД броја 
газдинства  или неких 

Уколико је ИД број 
газдинства познат, укуцајте 
тај број и кликните на 
претражи. Подаци о држаоцу 



других параметара који 
се односе на тражено 
газдинство 

 

животиње ће се аутоматски 
појавити. 

Уколико постоје још неки 
подаци о газдинству, укуцати 
познате податке о газдинству 
и кликнути на  „претражи“. 
Листа газдинстава  са свим 
газдинствима која одговарају 
постављеним параметрима ће 
се отворити. 

  

Након клика на дугме „СНИМИ“,  на екрану ће се појавити порука да су успешно 
унети подаци о кретању животиње. 

 
 

*Датуме уносити као: 
- 1.1.06 – као  01.01.2006 
- 1,1,2007 – као  01.01.2007 
- 1.01,2007 - као 01.01.2007 
 

  Када апликација „препозна“ и утврди да је датум  унет као валидан податак, 
у апликацији ће се појавити датум у форми дан, месец, година. 

 
 

 
 
 
 

 
  
 

 

 

 



КРЕТАЊЕ ЖИВОТИЊА - одлазак 

Примена следећих функција, приказана је на екрану : 

� Пријава одласка животиње са газдинства . 

Разлози одласка животиње са газдинства: 

     → одлазак на познато газдинство 

   → одлазак на непознато газдинство – у том случају 
поља која се односе на то газдинство оставити празна 

     → кланица 

     → извоз животиња 

     → угинуће животиње 

     → крађа/губитак животиње 

� Припрема извештаја о одласку животиње. 

Овом делу апликације можете приступити на следећи начин: 

� Отворите AIMCS  главну страну. 

� Кликните на Кретање животиња – Одлазак 

ИЗГЛЕД ЕКРАНА 

                   



 

 
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Модул се састоји од следећих делова: 

� Део о пријави одласка животиње 

� Део који се односи на податке о пошиљаоцу - 
газдинство са којег животиња долази 

� Део који се односи на податке о примаоцу - 
газдинство на које животиња одлази 

 

Кретање животиња – Пријава одласка животиње 

 

Користите овај део за пријаву одласка животиње са газдинства. 

У овом делу се налазе следеће компоненте : 

Поље Опис Карактеристике/   
Специфичности 

Број животиње 
Идентификациони број 
животиње- укуцати 
валидан број животиње 

Листа земаља- отвара се дуплим 
кликом на ово поље.  Кликом на 
скраћеницу жељене земље, 
скраћени назив земље ће се 
аутоматски појавити у пољу у 
апликацији 

СА газдинства...   

 

 ИД број газдинства 

Идентификациони број 
газдинства 

Укуцати ИД број газдинства и 
кликнути на „ претражи“ 

Подаци о држаоцу животиње ће 
се аутоматски појавити. 

Презиме 
Презиме држаоца 
животиње 

 

Уколико постоје још неки 
подаци о газдинству, укуцати 
познате податке о газдинству и 
кликнути на  „претражи“. Листа 
газдинстава  са свим 
газдинствима која одговарају 
постављеним параметрима ће се 

Име Име држаоца животиње 

Улица, кућни број 
Адреса држаоца 
животиње 

Поштански број, место Укуцати поштански број 
и место у ком се 



газдинство налази отворити. 

Датум одласка животиње Датум одласка 
животиње са газдинства 

*Не постоји могућност уношења 
датума унапред. 

Разлози одласка 
животиње са газдинства 

Разлози одласка: 
продаја, угинуће, клање, 
недефинисани одласци, 
крађа/губитак, 
уништавање, извоз 

Одабрати одговарајући разлог 
одласка животиње кликом на  
одређени  „checkbox“.  

...НА газдинство  Подаци о примаоцу  су обавезни 
уколико се је разлог одласка 
животиње са газдинства продаја 
– у осталим случајевима, поља 
која се односе на примаоца, могу 
остати празна. 

ИД број газдинства 
Идентификациони број 
газдинства 

Укуцати ИД број газдинства и 
кликнути на „ претражи“ 

Подаци о држаоцу животиње ће 
се аутоматски појавити. 

Презиме 
Презиме држаоца 
животиње 

 

Уколико постоје још неки 
подаци о газдинству, укуцати 
познате податке о газдинству и 
кликнути на  „претражи“. Листа 
газдинстава са свим 
газдинствима која одговарају 
постављеним параметрима ће се 
отворити.. 

Име Име држаоца животиње 

Улица, кућни број 
Адреса држаоца 
животиње 

Поштански број, место 
Укуцати поштански број 
и место у ком се 
газдинство налази 

Земља у коју се 
животиња извози 

Назив земље изоза. Листа земаља- отвара се дуплим 
кликом на ово поље.  Кликом на 
скраћеницу жељене земље, 
скраћени назив земље ће се 
аутоматски појавити у пољу у 
апликацији 

Датум извоза животиње Датум извоза животиње  

Одлазак следеће 
животиње  са истог 
газдинства 

Кликните на „checkbox“ 
уколико постоји још 
нека животиња која 

 



одлази са газдинства 

Дугме Акција  

СНИМИ Кликнути на  [СНИМИ] 
уколико желите да 
потврдите одлазак 
животиње са газдинства 

 

ОБРИШИ Брисање унетих 
података 

 

ПРОНАЂИ Ово дугме се користи 
само у случају 
yпретраживања ИД броја 
газдинства или неких 
других параметара који 
се односе на тражено 
газдинство 

 

Уколико је ИД број газдинства 
познат, укуцајте тај број и 
кликните на претражи. Подаци о 
држаоцу животиње ће се 
аутоматски појавити. 

Уколико постоје још неки 
подаци о газдинству, укуцати 
познате податке о газдинству и 
кликнути на  „претражи“. Листа 
газдинстава са свим 
газдинствима која одговарају 
постављеним параметрима ће се 
отворити. 

Након клика на „СНИМИ“ на екрану ће се појавити порука да су успешно унети подаци 
о кретању животиње. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРЕТАЊЕ ЖИВОТИЊА - пашњаци 

 

Примена следећих функција, приказана је на екрану : 

� Пријава одласка животиње на пашњак. 

У случају да животиња одлази само на пашњак, 
кретање животиње се уноси кроз уобичајену форму 
али ће аутоматски бити сачувано као комплетно 
кретање 

� Припрема извештаја о одласку животиње на пашу. 

Овом делу апликације можете приступити на следећи начин: 

� Отворите AIMCS  главну страну. 

� Кликните на  Кретање животиња - Пашњаци 

ИЗГЛЕД ЕКРАНА 

                       
 



ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Модул се састоји од следећих компоненти: 

� Део о пријави одласка животиње на пашњак 

� Део о пошиљоцу 

� Део везан за податке о пашњаку 

� Листа животиња које се тренутно налазе на 
испаши 

 

Кретање животиња – Пријава одласка животиња на испашу 

Користите овај део за пријаву одласка животиња на испашу – тј. за групно, 
сезонско кретање животиња. 

У овом делу се налазе следеће компоненте: 

Поље Опис Карактеристике/   
Специфичности 

Сеоски пашњак/планински 
пашњак/пашњак 

 Тип пашњака се не може 
изабрати. 

Тип пашњака ће бити 
аутоматски изабран након 
уношења података о 
пашњаку. 

Пошиљалац   

ИД број газдинства 
Идентификациони број 
газдинства 

Укуцати ИД број газдинства 
и кликнути на „ претражи“ 

Подаци о држаоцу животиње 
ће се аутоматски појавити. 

Презиме 
Презиме држаоца 
животиње 

 

Уколико постоје још неки 
подаци о газдинству, укуцати 
познате податке о газдинству 
и кликнути на  „претражи“. 
Листа газдинстава са свим 
газдинствима која одговарају 
постављеним параметрима ће 
се отворити. 

Име Име држаоца животиње 

Адреса 
Адреса држаоца 
животиње 

Поштански број и место 
Укуцати поштански број 
и место у ком се 
газдинство налази 



Пашњак  У поља која се односе на 
пашњак могу се уносити 
само подаци  о газдинствима 
која су повезана за пашњак. 

ИД број газдинства 
Идентификациони број 
газдинства –пашњака. 

Укуцати ИД број газдинства 
и кликнути на „ претражи“ 

Подаци о држаоцу животиње 
ће се аутоматски појавити. 

Презиме 
Презиме држаоца 
животиње 

 

Уколико постоје још неки 
подаци о газдинству, укуцати 
познате податке о газдинству 
и кликнути на  „претражи“. 
Листа газдинстава са свим 
газдинствима која одговарају 
постављеним параметрима ће 
се отворити.. 

Име Име држаоца животиње 

Адреса 
Адреса држаоца 
животиње 

Поштански број и место 
Укуцати поштански број 
и место у ком се 
газдинство налази 

Датум одласка на 
газдинство 

Датум одласка 
животиња на пашу 

Не постоји могућност 
уписивања датум унапред 

Датум повратка Датум повратка 
животиња са паше 

Уписивање датума повратка 
животиња са пашњака није 
обавезно уколико је у питању 
сеоски пашњак. 

Слање свих животиња са 
имања на одређени сеоски 
пашњак 

Све животиње су 
послате на сеоски 
пашњак. 

Кликнути на „checkbox“ 
уколико желите све 
животиње са имања да 
пошаљете на  сеоски 
пашњак. 

Листа животиња које се 
тренутно налазе на испаши 

  

Земља  Укуцати име земље. Листа земаља- отвара се 
дуплим кликом на ово поље.  
Кликом на скраћеницу 
жељене земље, скраћени 
назив земље ће се аутоматски 
појавити у пољу у 
апликацији 



Animal Id. Идентификациони број 
животиње 

 

Долазак следеће групе 
животиња 

Кликнути на „checkbox“ 
уколико се очекује 
долазак још једне групе 
животиња на исти 
пашњак. 

 

Дугме Акција  

СНИМИ Кликните на „continue“ 
уколико желите да 
наставите поступак 

 

ОБРИШИ Обрисати унете податке  

ПРОНАЂИ [Find] користи се само у 
случају y претраживања 
Farm ID или неких 
других параметара који 
се односе на тражено 
газдинство 

 

 

Након клика на [СНИМИ], отвориће се страна ѕа потврђивање одласка животиње на 
пашњак. 

ИЗГЛЕД ЕКРАНА 

                  

 

Пријава одласка животиње на пашњак 

 
Користите овај део за преглед података о пошиљаоцу, пашњаку и  животињама које 
се налазе на пашњаку. 
У овом делу се налазе следећа поља: 
 

Поље Опис Карактеристике/ 
Специфичности 

Animal Id. Идентификациони број 
животиње 

Link to Animal data. 



Дугме Акција  

Сачувати податке кликом 
на ОК 

Кликните на дугме ОК, 
уколико желите да 
наставите са поступком 

 

Измени унете податке Повратак на претходну 
страну. 

 

Након клика на [Сачувати податке кликом на ОК] на екрану ће се појавити порука да 
су подаци успешно унети. 

 

 



КРЕТАЊЕ ЖИВОТИЊА – сточне пијаце 

 

Примена следећих функција, приказана је на екрану : 

� Штампање листе за унос животиња на пијаци 

� Пријава одласка животиње на сточну пијацу, сајам, 
догон. 

�  У случају да животиња одлази на сточну пијацу, 
сајам, догон, кретање животиње се уноси кроз форму 
Кретање животиња – сточна пијаца, сајам, догон. 

� Припрема извештаја о Сточне пијаце - штампање 
листе. 

Овом делу апликације можете приступити на следећи начин: 

� Отворите AIMCS  главну страну. 

� Кликните на Сточне пијаце-штампање листе за 
унос/претрага 

� Кликните на  Кретање животиња - Пијаце 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Модул се састоји од следећих делова: 

� Део који се односи на податке о пијаци, сајму, 
сточном догону 

� Део који се односи на податке о пошиљаоцу - 
газдинство са којег животиња долази 

� Део који се односи на податке о примаоцу - 
газдинство на које животиња одлази 

 

 

 
 



Обавеза власника, односно држаоца животиња је да пријави свако кретање 
говеда у року од седам дана, осим у случају када је у питању одлазак говеда са 
газдинства, када се мора пријавити најкасније један дан пре кретања.  

Овлашћени обележивач мора у року од седам дана да достави/унесе податке 
о кретању  у Централну базу података.  

У циљу што ажурнијих и релевантнијих података и боље евиденције о 
праћењу кретања говеда, потребно је да сваки власник/држалац говеда, као и 
ветеринарска организација овлашћена за послове обележавања и регистрације 
животиња, благовремено и на тачно прописан начин доставља податке Централној 
бази података.  
 
 
 
 
 

 


