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На основу члана 15. тачка 9. Статута Ветеринарске коморе Србије, а у вези са 

чланом  44.  Закона о ветеринарству ("Сл. гласник" РС бр. 91/05) Скупштина 

Ветеринарске коморе Србије је на седници одржаној дана 15. марта 2014. године 

донела измене и допуне  

 

П Р А В И Л Н И К А 

 

о лиценци 

за обављање ветеринарске делатности 

 

Предмет 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се прописује начин, поступак и услови за издавање, 

продужавање и одузимање Лиценце за обављање ветеринарске делатности. 

 

Услови за издавање Лиценце 

 

Члан 2. 

 

Лиценцу издаје Ветеринарска комора Србије (у даљем тексту: Комора) на захтев 

лица које у складу са позитивним законским прописима има право да обавља 

ветеринарску делатност и испуњава законом предвиђене услове за обављање 

ветеринарске делатности . 

Образац Захтева из става 1. овог члана чини саставни део овог Правилника и 

налази се у прилогу  Правилника. 

 

Члан 3. 

 

Уз Захтев из члана 2. овог Правилника, подноси се: 

 

 1.  Оверена фотокопија дипломе о завршеним студијама ветеринарске 

медицине са територије Републике Србије или фотокопија нострификоване 

дипломе факултета ветеринарске медицине стечене ван територије 

Републике Србије; 

 2.  Оверена фотокопија Уверења о положеном стручном испиту; 

 3. Извод из матичне књиге рођених, односно извод из матичне књиге 

венчаних; 

 4.  Уверење о држављанству, односно дозволу за рад  (за стране држављане); 

 5.  Доказ да је Подносилац захтева члан Коморе; 

 6. Оверену изјаву Подносиоца захтева да нема правоснажну забрану обављања 

ветеринарске делатности и да се против њега не води кривичан поступак 

који је у току; 

 7. Писмену препоруку два члана Коморе. 
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Издавање Лиценце 

 

Члан 4. 

 

За издавање лиценце се плаћа накнада у 5 рата (за пет година) чију висину одређује 

Скупштина Коморе. Уплата за текућу годину мора да се обави до 30. јуна. 

 

Члан 5. 

 

Комора, у року од 30 дана од дана пријема Захтева, са документацијом из члана 3. 

став 1. овог Правилника доноси Решење о испуњавању услова за добијање лиценце. 

 

Члан 6. 

 

У року од 7 (седам) дана од дана уплате прве рате из члана 4. овог Правилника 

Комора ће издати лиценцу подносиоцу захтева. 

 

Члан 7. 

 

Комора издаје лиценцу подносиоцу захтева који испуњава услове из члана 2. овог 

Правилника који уз захтев приложи комплетну документацију из члана 3. став 1. 

овог  Правилника. 

 

Члан 8. 

 

Лиценца се издаје за период од 5 (пет) година, решењем председника Коморе, а на 

предлог Управног одбора Коморе. 

 

Продужавање Лиценце 

 

Члан 9. 

 

Захтев за продужавање подноси се у року од најраније 90, а најкасније 60 дана пре 

истека важности Лиценце. 

Образац Захтева из става 1. овог члана чини саставни део овог Правилника и 

налази се у прилогу  Правилника. 

 

Члан 10. 

 

Уз Захтев из члана 9. овог Правилника, прилаже се: 

 

 1.  Фотокопија постојеће Лиценце; 

 2.  Уверење о испуњеним условима о стручном усавршавању; 

 3.  Уверење да подносиоцу захтева није привремено или трајно одузета 

Лиценца у моменту продужавања лиценце; 
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 4. Оверену изјаву Подносиоца захтева да нема правоснажну забрану обављања 

ветеринарске делатности и да се против њега не води кривичан поступак 

који је у току; 

  

 

Уверење из става 1. тачка 2. овог члана издаје Стручни одбор Коморе. 

Уверења из става 1. тачка 3 и 5. овог члана издаје Стручно-административна 

служба Коморе. 

 

Члан 11. 

 

За продужавање Лиценце се плаћа накнада чију висину одређује Скупштина 

Коморе. 

 

Члан 12. 

 

Комора, у року од 30 дана од дана пријема Захтева за продужење лиценце, са 

документацијом из члана 10. став 1. овог Правилника доноси Решење о 

испуњавању услова за продужење лиценце. 

 

Члан 13. 

 

У року од 7 (седам) дана од дана уплате прве рате из члана 11. овог Правилника 

Комора ће продужити лиценцу подносиоцу захтева. 

 

Члан 14. 

 

Комора продужава лиценцу подносиоцу захтева који испуњава услове из члана 2. 

овог Правилника који уз Захтев приложи комплетну документацију из члана 10. 

став 1. овог  Правилника. 

 

Члан 15. 

 

Лиценца се продужава за период од 5 година, решењем председника Коморе, а на 

предлог Управног одбора Коморе. 

 

Одузимање Лиценце 

 

Члан 16. 

 

Издату лиценцу, Комора може привремено одузети за период до највише девет 

месеци, решењем председника Коморе, на предлог Управног одбора Коморе, а на 

основу одлуке Етичког комитета. 

 

Члан 17. 
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Издату лиценцу, Комора привремено одузима, ако је правоснажном судском 

пресудом ветеринару привремено забрањено обављање ветеринарске делатности за 

период трајања забране. 

 

Члан 18. 

 

Издату лиценцу Комора може трајно одузети и брисати лице из евиденције 

ветеринара, решењем председника Коморе, на предлог Управног одбора Коморе, 

ако је том лицу лиценца претходно два пута привремено одузета у складу са 

чланом 16. овог Правилника. 

 

Члан 19. 

  

Издату лиценцу, Комора трајно одузима ако је правоснажном судском пресудом 

ветеринару трајно забрањено обављање ветеринарске делатности. 

 

Члан 20. 

 

На Решење из члана 16. и члана 18. овог Правилника може се изјавити жалба 

Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 (петнаест) дана, 

од дана пријема Решења о привременом или трајном одузимању лиценце. 

 

Члан 21. 

 

Правоснажно Решење из члана 16. и члана 18. овог Правилника доставља се 

Министрарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенцији за 

привредне регистре. 

 

Евиденција 

 

Члан 22. 

 

Стручна служба Коморе води Регистар издатих, продужених, привремено и трајно 

одузетих лиценци, као и лиценци којима је истекао рок важности (у даљем тексту: 

Регистар лиценци). 

 

Податке из Регистра лиценци, Стру;но-административна служба Коморе доставља 

ресорном Министарству и објављује у званичном гласилу Коморе једном годишње. 

 

Допуне и промене из Регистра лиценци, Комора доставља ресорном Министарству 

у року од 15 дана, од дана настале промене. 

 

Лиценца 

 

Члан 23. 
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Лиценца, коју издаје Комора својим члановима, је величине А4 формата и садржи: 

 

─ Грб Републике Србије; 

─ назив: 

Република Србија 

Ветеринарска комора Србије 

Лиценца за обављајање ветеринарске делатности 

Број _ _ _ _  (четири цифре) 

─ име, име једног родитеља, презиме, титулу и звање; 

─ датум и место рођења; 

─ регистарски број чланства у Комори из Регистра ветеринара; 

─ број и датум издавања дипломе и назив високошколске установе на основу 

које се издаје Лиценца; 

─ број и датум Уверења о положеном стручном испиту; 

─ Лиценца важи 5 (пет) година. 

─ текст: 

Лиценца се издаје као потврда испуњавања законом предвиђених услова  о 

стручној оспособљености за обављање ветеринарске делатности и као 

потврда да ће се ветеринарска делатност обављати у складу са Кодексом 

ветеринарске етике и другим актима Ветеринарске коморе Србије 

─ водени жиг ; 

─ број под којим је Лиценца заведена; 

─ датум издавања Лиценце; 

─ датум истицања важности Лиценце; 

─ Београд 

─ потпис Председника коморе 

─ холограм Коморе. 

Детаљан изглед Лиценце прописује Управни одбор Коморе својим актом. 

 

Број лиценце 

 

Члан 24. 

 

Број лиценце се налази на Личном печату ветеринара. 

Облик, величину и садржај Личног печата ветеринара одређује Управни одбор 

својом одлуком.  

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 25. 

 

Доктори ветеринарске медицине, односно дипломирани ветеринари, који обављају 

ветеринарску делатност на територији Републике Србије, треба да поднесу Захтев 

за издавање Лиценце у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. 

Уз Захтев се прилажу документа из члана 3.  тачке 1. до  6. овог Правилника, а 

после 60 дана  се прилажу документа од тачке 1. до 8.. 
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Члан 26. 

 

Сагласност на овај Правилник даје Министарство за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду. 

Члан 27. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана давања сагласности 

Министарства. 

 

 

У      Београду,      Председник 

23.05.2014. године                        Ветеринарске коморе Србије 

     

         Грго Тиквицки , др вет-спец с.р. 

 

 

 


