
Поштоване колегинице и колеге, 

 

Овим путем Вас обавештавамао да су се у претходном периоду стекли услови за 

израду легитимација за чланове Ветеринарске коморе Србије. На основу члана 16. тачка 11. 

Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске коморе Србије на седници 

одржаној 05.12.2020. године донела је Правилник о легитимацији члана Ветеринарске 

коморе Србије, који је и Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства одобрило 

19.10.2021. године.  

 

Сваки члан Ветеринарске коморе Србије остварује право на легитимацију уколико 

има статус члана са важећом лиценцом и има измирене обавезе на име чланарине и годишње 

накнаде за лиценцу, а закључно са последњим даном претходне календарске године, 

31.12.2021. године, што по пријему захтева проверава Стручно-административна служба 

Ветеринарске коморе Србије. 

 

Члан Ветеринарске коморе Србије подноси електронским путем Стручно-

административној служби Ветеринарске коморе Србије на емаил: 

veterinarske.legitimacije@gmail.com , попуњен и скениран захтев за издавање легитимације 

у PDF формату (Образац 1).  

 

 Уз захтев се прилаже:  

1. Сопствена фотографија по спецификацији као и за личну карту у JPG формату. 

2. Копија дипломе о највишем стеченом звању у електронском облику, скенирана у PDF 

формату. 

 

Молимо Вас да захтев за издавање легитимације (Образац 1) попуните на рачунару 

из разлога прецизнијег евидентирања података. Попуњен захтев одштампајте, потпишите и 

скенирајте у PDF формату. Наша препорука је да, уколико већ не поседујете сопствену 

фотографију у JPG формату, фотографисање урадите у фотографској радњи са напоменом 

да вам фотографију предају у JPG формату. Уколико се будете фотографисали са мобилним 

телефоном или дигиталним фотоапаратом, молимо вас да фотографија буде у форми као за 

личну карту, позадина да буде бела, без сенки, без „црвених очију“ и да глава заузима мин 

70% фотографије. Резолуција фотографије минималмо да буде 1280 x 1024 пиксела (односно 

око 200 ppi, стандардна фотографија са мобилног телефона). 

 

Легитимација, служи за идентификацију и доказивање својства члана Ветеринарске 

коморе Србије са важећом лиценцом.и могу да је носе са собом сви чланови Ветеринарске 

коморе Србије са важећом лиценцом. Легитимација је власништво Ветеринарске коморе 

Србије. Подаци о члану ће бити одштампани на легитимацији, а легитимација је и “smart” 

картица која садржи податке уписане у чипу. 

 

 На овај начин ће се уредити евиденција чланова ВКС, а израдом WEB и мобилних 

апликација у наредних 4 до 6 месеци омогућиће се лакша и прецизнија евиденција присуства 

на едукацијама и провера статуса члана у погледу броја остварених бодова, плаћене 

чланарине, момента истицања важења лиценце и др. 
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По штампању легитимације члан Ветеринарске коморе Србије ће бити обавештен о 

завршетку израде и легитимацију ће моћи преузети искључиво лично, што потврђује 

властитим потписом, у седишту Ветеринарске коморе Србије од Стручно-административне 

службе Ветеринарске коморе Србије или од председника Регионалног одбора којем 

припада. 

 

Трошак израде легитимације за све чланове Ветеринарске коморе Србије са важећом 

лиценцом који су предали захтев за израду сопствене легитимације у првих 6 месеци, почев 

од 01.09.2022. године сноси Ветеринарска комора Србије, стога Вас молимо да Ваше захтеве 

за легитимације доставите до наведеног датума. 

 

 

Са поштовањем, 

 

 

 
                    Управни Одбор  

         Ветеринарске коморе Србије 

     Председник УО  

Дубравко Гудурић с.р. 


