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КОМПЕТЕНЦИЈА А 

 

ВТ-A1: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ГОВЕДА  
На фарми млечних крава треба узети узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести 

терапију по налогу ветеринара.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.  

-По постављању дијагнозе ветеринара, спровести терапију и превентивне мере по налогу.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено. 

ПРИЛОГ ВТ-А1-1  
У склопу спровођењa прогрaмa мерa здрaвствене зaштите животињa, због сумње нa бруцелозу којa је 

регистровaнa у близини, нa фaрми говедa је зaкaзaн преглед и узимaње узорaкa зa дијaгностичкa 

испитивaњa. Влaсник фaрме је пре долaска ветеринара нa фaрму изјaвио дa је приметио дa једнa крaвa не 

једе нити пије воду, и дa је млеко из једне четврти промењено. 

 

ПРИЛОГ ВТ-А1-2  
У склопу спровођењa прогрaмa мерa здрaвствене зaштите животињa, због сумње нa бруцелозу којa је 

регистровaнa у близини, нa фaрми говедa је зaкaзaн преглед и узимaње узорaкa зa дијaгностичкa 

испитивaњa. Влaсник фaрме је пре долaска ветеринара нa фaрму изјaвио дa је приметио дa једнa јуницa по 

леђимa имa чвориће и дa слaбо нaпредује. 

 

ПРИЛОГ ВТ-А1-3  
На фарми крава код једне јунице контракције бурага су слабе и ретке. Узети податке од власника и 

извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, a по постављању дијагнозе ветеринара 

спровести терапију и превентивне мере по налогу. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А1-4  
На фарми крава код неколико животиња су се појавиле промене на кожи. Узети податке од власника и 

извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, a по постављању дијагнозе ветеринара 

спровести терапију и превентивне мере по налогу. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А1-5  
Код телета је запажена надутост абдомена и мршављење. Примени поступке који су неопходни за 

постављање дијагнозе, спроведи терапију и примени профилактичке мере по налогу ветеринара. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А1-6  
У склопу спровођењa прогрaмa мерa здрaвствене зaштите животињa, због сумње нa бруцелозу којa је 

регистровaнa у близини, нa фaрми говедa је зaкaзaн преглед и узимaње узорaкa зa дијaгностичкa 

испитивaњa. Влaсник фaрме је пре долaска ветеринара нa фaрму приметио код једне крaве да отежано дише, 

из уста јој се цеди пљувачка и трбух јој је велики. 
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ПРИЛОГ ВТ-А1-7  
У склопу спровођењa прогрaмa мерa здрaвствене зaштите животињa, због сумње нa бруцелозу којa је 

регистровaнa у близини, нa фaрми говедa је зaкaзaн преглед и узимaње узорaкa зa дијaгностичкa 

испитивaњa. Влaсник фaрме је пре долaска ветеринара нa фaрму приметио код једне краве крв у мокраћи, 

опуштену главу, бледе слузокоже. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А1-8  
На фарми крава код две краве власник је приметио крваву мокраћу, бледе видљиве слузокоже,смањен 

апетит. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по 

постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А1-9  
На фарми крава код једне животиње власник је приметио на рубу папка зацрвењеност и тачкаста крварења 

на табанском делу папка.. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички 

преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А1-10  
На фарми крава код једне краве власник је приметио да је млеко жуто и крваво, смањена је количина лучења 

млека и промене на усној слузокожи. Примени поступке који су неопходни за постављање дијагнозе, 

спроведи терапију и примени профилактичке мере по налогу ветеринара 
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ВТ-A2: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОВАЦА  
На фарми оваца треба узети узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по 

налогу ветеринара.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.  

-По постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено 

ПРИЛОГ ВТ-А2-1  
Власник је пријавио ветеринару да је примето да једна овца кашље, и има појачан исцедак из носа 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А2-2  
На фарми оваца једна животиња има изражен кашаљ, повремено у нападима, и са симптомима сипљивости 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А2-3  
На фарми оваца код једне животиње изражен је кашаљ и оскудан носни исцедак. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А2-4  
Власник је приметио код једне овце укочено држање тела и смањен апетит. Упорно кашље, где је кашаљ 

повремено у нападима, уз изражене влажне и суве ронхи 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А2-5  
На фарми оваца код једне животиње изражен је кашаљ, и из носа излази слузави исцедак. 
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ВТ-A3: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ СВИЊА  
На фарми свиња треба узети узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по 

налогу ветеринара.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.  

-По постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено. 

ПРИЛОГ ВТ-А3-1  
На фарми свиња неколико назимади одбија храну и куња. Код неколико се јављају црвенкасте пеге. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А3-2  
На фарми свиња код неколико назимади је промењено опште стање организма, смањен је апетит, изражен је 

свраб и красте. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А3-3  
На фарми свиња код неколико назимади примећен је поремећај општег стања организма и промене на 

полним органима. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А3-4  
На фарми свиња код одлучених прасића појавио се пролив и поремећај општег стања организма. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А3-5  
Код новорођених прасића на фарми свиња појавио се пролив, прасићи не сисају и куњају. 
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ВТ-A5: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ КЛИНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ КОЊА  
У штали треба узети код коња узорак и материјал за дијагностичко испитивање и спровести терапију по 

налогу ветеринара  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње.  

-По постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено. 

ПРИЛОГ ВТ-А5-1  
У штали један коњ има изражен кашаљ, повремено у нападима, са израженим влажним и сувим ронхима и 

симптомима сипљивости. Узети податке од власника и извршити одговарајуће припреме за клинички 

преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести терапију и превентивне мере по 

налогу. 

 

ПРИЛОГ ВТ-А5-2  
У штали код једног коња изражен је кашаљ, ронхи, и из носа излази слузави исцедак. Узети податке од 

власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе 

ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А5-3  
У штали код једног ждребета изражено је мршављење и надутост у пределу трбуха. Узети податке од 

власника и извршити одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе 

ветеринара спровести терапију и превентивне мере по налогу. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А5-4  
У штали један коњ је оболео, има количне нападе неколико дана. Узети податке од власника и извршити 

одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести 

терапију и превентивне мере по налогу. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-А5-5  
У штали код једног коња појавиле су се промене на кожи и свраб. Узети податке од власника и извршити 

одговарајуће припреме за клинички преглед животиње, и по постављању дијагнозе ветеринара спровести 

терапију и превентивне мере по налогу. 
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КОМПЕТЕНЦИЈА Б 

 

ВТ-Б1: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ И ВЕШТАЧКОМ 

ОСЕМЕЊАВАЊУ КОД ГОВЕДА  
На фарми крава треба обавити вештачко осемењавање крава и хируршки захват. Фиксирање животиње 

обавиће помоћници.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за вештачко осемењавање и хируршки захват.  

-По завршеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.  

-По обављеном задатку припремити инструменте за следећи хируршки захват.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено. 

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 1  
Ветеринару је приликом одласка на фарму крава да обави вештачко осемењавање јунице, власник пријавио 

да је код једног бика приметио да је један тестис увећан. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 2  
Власник је позвао ветеринара да на његовој фарми код јунади, ради това животиња, уради кастрацију, али је 

у међувремену приметио да је једна јуница у еструсу, па би могло и осемењавање да се обави што је и 

прихваћено 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 3  
На фарми крава, треба извршити осемењавање једне јунице и хируршки захват на полним органима код 

јунади - кастрацију из економских разлога 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 4  
На фарми крава због патолошких промена на јајницима код једне краве, ветеринар је одлучио да се уради 

оваријектомија, као и осемењавање јунице која је у еструсу 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б1 – 5  
Власник је позвао ветеринара, једна крава треба да му се отели. Приликом прегледа је констатовано да мора 

да се уради царски рез и да се осемени јуница која је у еструсу 
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ВТ-Б2: АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ КОД ОВАЦА  
На фарми оваца потребно је обавити хируршки захват. Фиксирање ће обавити помоћници.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за хируршки захват.  

-По обављеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.  

-По обављеном задатку припремити инструменте за наредни хируршки захват.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено. 

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 1  
Власник је пријавио ветеринару да је код једног јагњета приметио целом дужином задњег екстремитета 

распрострањен оток. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 3  
Приликом редовног прегледа на фарми код једне овце ветеринар је приметио да постоји апсцес у пределу 

абдомена и да је индикована хируршка интервенција. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 4  
Ветеринар је приликом прегледа констатовао да код једне овце постоје патолошке промене на јајницима и 

да је неопходно да се уради оваријектомија 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б2 – 5  
Власник је позвао ветеринара, пошто је овца требала да му се ојагњи пре два дана, али само се напиње, а до 

порођаја не долази. Прегледом је утврђено да је неопходно што пре урадити царски рез и порођај привести 

крају 
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ВТ-Б3 АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ И ВЕШТАЧКОМ 

ОСЕМЕЊАВАЊУ КОД СВИЊА  
На фарми свиња треба обавити вештачко осемењавање крмача и хируршки захват. Фиксирање ће 

обавити помоћници.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за вештачко осемењавање и хируршки захват.  

-По завршеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.  

-По обављеном задатку припремити инструменте за следећи хирурши захват.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено 

ПРИЛОГ ВТ-Б3 – 1  
Приликом одласка на фарму свиња да обави вештачко осемењавање крмаче, ветеринар је од власника сазнао 

да је код једног нераста приметио да је један тестис увећан. Ветеринар је прихватио да обави и хируршки 

захват 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б3 – 2  
Власник је позвао ветеринара да на његовој фарми код прасади, ради това животиња уради кастрацију. У 

међувремену је приметио да је једна крмача у еструсу, па би могло и осемењавање да се обави, што је и 

прихваћено 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б3 – 3  
Власник је позвао ветеринара, јер једна крмача треба да се опраси. Приликом прегледа је констатовано да 

мора да се уради царски рез, а и да се осемени једна назимица која је у еструсу. 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б3 – 4  
Приликом редовног прегледа на фарми свиња, ветеринар је предложио власнику да због патолошких 

промена на јајницима, уради оваријектомију код крмаче, а другу, која је у еструсу, осемени 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б3 – 5  
На фарми свиња, код једног нераста треба извршити хируршки захват на полним органима - кастрацију, због 

постојања аномалија и осемемити назимицу у еструсу 
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ВТ-Б4 АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ КОД ПАСА  
У амбуланту за мале животиње потребно је обавити хируршки захват.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за хируршки захват.  

-По обављеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.  

-По обављеном задатку припремити инструменте за наредни хируршки захват.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију.  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено 

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 1  
Власник је у амбуланту довео кују која има оток величине јабуке у пределу трбуха. Ветеринар је обавио 

преглед и дијагностиковао pyometru због чега је одлучио да се уради хистеректомија 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 2  
Приликом прегледа кује, ветеринар је констатовао да мора да се уради царски рез како би се порођај што пре 

завршио 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 3  
Власник је довео кују код ветеринара, који је прегледом консатовао постојање патолошких промена на 

јајницима и предложио да се уради оваријектомија 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б4 – 5  
Власник је довео ловачког пса у ветеринарску амбуланту, зато што има оток на предњој нози. 
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ВТ-Б5 АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ КОЊА  
У ветеринарској амбуланти потребно је обавити хируршки захват код коња. Фиксирање ће обавити 

помоћници.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за хируршки захват.  

-По обављеном задатку припремити инструменте за наредни хируршки захват.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено. 

ПРИЛОГ ВТ-Б5 – 1  
Власник је пријавио ветеринару да је код једног ждребета приметио на предњем екстремитету 

распрострањен оток 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б5 – 2  
Власник је позвао ветеринара да прегледа коња који има оток не врату. Ветеринар је дијагностиковао апсцес 

за који је индикована хируршка интервенција 
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ВТ-Б6 АСИСТИРАЊЕ ВЕТЕРИНАРУ ПРИ ХИРУРШКОМ ЗАХВАТУ КОД МАЧАКА  
У амбуланту за мале животиње потребно је обавити хируршки захват.  

-Узети податке од власника.  

-Извршити одговарајуће припреме за хируршки захват.  

-По обављеном хируршком захвату спровести терапију по налогу ветеринара.  

-По обављеном задатку припремити инструменте за наредни хируршки захват.  

-Попуните одговарајуће обрасце-евиденцију  

-Водити рачуна о заштитним и хигијенским мерама на раду.  

Максимално време за израду задатка је 45 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено. 

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 1  
Власник је у амбуланту довео мачку која има у пределу трбуха оток величине јабуке. Ветеринар је обавио 

преглед и дијагностиковао pyometru због чега је одлучио да се уради хистеректомија 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 2  
Приликом прегледа мачке, ветеринар је констатовао да мора да се уради царски рез како би се порођај што 

пре завршио 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 3  
Власник је довео мачку код ветеринара, који је прегледом консатовао постојање патолошких промена на 

јајницима и предложио да се уради оваријектомија 

 

 

ПРИЛОГ ВТ-Б6 – 5  
У амбуланту за мале животиње, власник је довео мачора који има оток на предњој нози 

 

 

 


