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Број:255                         Дана: 29.05.2015. године 
 

   Република Србија 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

      Управа за ветерину 
   - н/р.  др  Дејана Бугарског, ВД директора 
 

      Омладинских бригада 1 
        11070 Нови Београд 

 
 

Предмет: Захтев за приступ информацији од јавног значаја 

Прилог: Допис број  237. Браничевског РО 

 

 На основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја (“СГ РС бр.120/04,54/07,104/09 и 

36/10”), од горе наведеног органа захтевам “ обавештење да ли 
поседује тражену информацију”. 
-Увид у документ који садржи информацију; 

-Копију документа који садржи тражену информацију; 
-Достављање копије документа који садржи тражену информацију: 

поштом или електронском поштом 
 
Овај захтев се односи на добијање информације од следећих 

одговорних лица: 
 

ВД Директор Управе за ветерину др Дејан Бугарски  

Начелник одељења за здравствену заштиту, добробит и 

следљивост животиња Будимир Плавшић, 

Начелник одељења ветеринарске инспекције Сања Челебичанин 

 

 На одржаној 78. седници УО ВКС једногласно је усвојен допис 
Браничевског и Подунавског РО упућен ВКС под бројем 237 (допис у 
прилогу) ради поштовања потписаних уговорних обавеза између 

ветеринарских организација и МПЗЖС везаних за уговор о сарадњи на 
пословима из ПМЗЗЖ за период од 2014-2016 године. У циљу очувања 

једнакости,транспарентности и законитости поступака рада преузетих 
уговорних обавеза неопходно је да нам доставите следеће податке: 
 

1. Број званично евидентираних одгајивачких организација (овлашћени 
обележивач као правно и физичко лице) на пословима обележавања и 

регистрације животиња на основу Правилника о условима које мора да 
испуњава овлашћени обележивач,као и програм стручног 
оспособљавања одгајивача за обележавање животиња СГ РС бр.44/14 

од 10.04.2014 године објављеног на сајту Управе за ветерину 
01.12.2014 године са применом од 01.12.2014 године. 

 
 
 

 



2. Број издатих сертификата о успешно завршеној обуци овлашћених обележивача као 

правно и физичко лице на основу Правилника ,као и потписаних уговора са прецизно 

наведеном геонадлежношћу обаваљања послова који важе за ветеринарске организације 

на основу потписаних уговора из 2014 године са МПЗЖС. 

 

3. Укупан број обележених животиња на територији РС по окрузима и насељеним 

местима од стране овлашћених обележивача на основу Правилника. 

 

4. Потписану и оверену сагласност ветеринарских организација (односи се на сагласност 

ветеринарских станица) са важећим уговорима ради увођење овлашћених обележивача на 

територији дефинисану уговором. 

 

 

5. Записнике ветеринарске инспекције о уоченим неправилностима (односи се на 

неправилности везане за обележавање) који предвиђају раскидање важећих потписаних 

уговора између МПЗЖС и ветеринарских организација  на оснoву члана 19 са 

прецизираним условима о раскиду истих. 

 

 

 

С поштовањем, 
 

 
У  Београду 

 

                Председник  
 Ветеринарске коморе Србије 

                     Радош Раилић , др. вет. 
         

      
                           

            

                           
 


