
Ветеринарска станица  _______________________________ 
 
Број и датум: _________________ 
 
 
Поштовани произвођачи, 
 

По налогу Минстарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Р Србије – Управе 
за ветерину достављамо Вам Регистар на газдинству за говеда. 
 Законом о ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10 чл. 5 и 6.) прописана су права и 
дужности власника и држалаца животиња која се односе на обележавање, а укључују обавезу: 
 

• Регистрације газдинства; 
• Обележавања и регистрације животиња; 
• Вођења регистра животиња на газдинству и евиденцију о куповини и продаји животиња, 

њиховом премештању и промету ради праћења кретања; 
• Пријави Централној бази промене локације, као и промене бројног стања животиња ради 

пријаве/одјаве животиња. 
 

Вођење евиденције на газдинству подразумева попуњавање Регистра на газдинству од стране 
власника животиње. У прилогу Вам достављамо и Упутство о начину дистрибуције и попуњавања 
Регистра на газдинству издато од директора Управе за ветерину. 

 
За било какве нејасноће у вези попуњавања Регистра, молимо Вас да се јавите ветеринарској 

станици лично или на телефон број:  _______________________. Спремни смо да Вам пружимо све 
потребне информације. 

 
Уколико из било ког разлога нисте спремни сами да водите Регистар, обавештавамо Вас да смо 

вољни да за потребе својих произвођача уписујемо податке у Регистар по следећим ценама: 
 
12100 Уписивање података о говедима у Регистар на газдинству (до 20 грла) по грлу  ......... динара 
12101 Уписивање података о говедима у Регистар на газдинству (преко 20 грла) по грлу     ......... динара 
 

Према важећим прописима власник/држалац животиње дужан је да у случају продаје говечета 
најкасније један дан пре планираног кретања пријави одлазак говеда са имања како би се издало 
Уверење о здравственом стању. У случају подношења ванредног захтева (мање од 24 часа) нудимо Вам 
и услугу :  
 
12102 Ветеринарска услуга ванредног решавања захтева у радно време (по документу) .......... динара 
  Цена услуге се повећава: 
   - ван радног времена 50% 
   - у дане државног празника 100% 
 

 Стојимо Вам на располагању за ове и све остале ветеринарске услуге. 
 
 С поштовањем 
 
      М.П. 


