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С Т А Т У Т 

 
ВЕТЕРИНАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Да би се заштитила и унапредила стручност, очувала професионална етика, подигао ниво 
здравствене заштите животиња, као и професионални интереси доктора ветеринарске 
медицине, односно дипломираних ветеринара и ради остваривања других циљева, оснива 
се Ветеринарска комора Србије (у даљем тексту: Комора) као професионална и независна 
организација ветеринара, која обавља делатности из своје надлежности на основу Закона о 
ветеринарству (у даљем тексту: Закон) и Статута, на територији Републике Србије. 

Овим Статутом уређује се организација, задаци и послови Ветеринарске коморе Србије, 
начин деловања, средства за рад, питање чланства, органа управљања, начин избора и 
њиховог деловања, опозив, мандат, одлучивање и одговорност, заступање и представљање, 
друштвена контрола, као и друга питања битна за рад Коморе. 

Комора има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
Законом и овим Статуом. 

Члан 2. 

Назив Коморе је Ветеринарска комора Србије (скраћени назив ВКС). 

Седиште Коморе је у Београду. 

Комора има печат округлог облика, пречника три центиметра, који садржи назив и 
седиште Коморе. 

По ободу печата исписан је текст ћириличним писмом великим словима Helvetica болд 
7пт: ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, а у средишту: БЕОГРАД. 

Комора има свој амблем, који се састоји од великог, латиничног слова"V", са обавијеном 
змијом, а изнад латиничног слова "V", велика ћирилична слова "ВКС". 

Управни одбор Коморе посебним актом одређује детаљан изглед амблема. 

Члан 3. 

Комору представља и заступа председник Коморе. 

У случају болести, објективне спречености или одсуства председника Коморе, председник 
Коморе може да овласти лице које га замењује из редова чланова Скупштине најдуже три 
(3)  месеца.  

За своје обавезе Комора одговара свим својим средствима. 

Средства за рад Коморе обезбеђују се на начин прописан Законом и овим Статутом. 
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II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КОМОРЕ 

Члан 4. 

Комора обавља следеће послове: 

1. Доноси Кодекс ветеринарске етике и обезбеђује његову примену; 

2. У складу са Кодексом ветеринарске етике стара се о угледу професије, дисциплини 
при обављању ветеринарске делатности и предузима одговарајуће мере у случају 
непридржавања етичких норми; 

3. Издаје, продужава, привремено или трајно одузима лиценцу ветеринарима и о томе 
води евиденцију; 

4. Израђује критеријуме и спроводи поступак обнављања лиценце; 

5. Води евиденцију чланова Коморе; 

6. Пружа информације из евиденције ветеринара и ветеринарских организација; 

7. Штити и заступа интересе ветеринара и брине о угледу и организацији 
ветеринарске струке;  

8. Организује стручне и научне скупове ради едукације и унапређења стручног рада 
ветеринара, чланова Коморе; 

9. Израђује критеријуме и спроводи проверу стручних резултата у обављању послова 
ветеринарске делатности; 

10. Даје препоруке и мерила која се односе на цене ветеринарских услуга: 

11. Даје препоруке и мерила код уговарања цена услуга за послове поверене члановима 
Коморе; 

12. Предлаже и учествује у доношењу прописа из области ветеринарства и сарађује са 
другим министарствима и државним органима; 

13. Предлаже и, по потреби, даје мишљење о плановима и програмима 
средњошколског образовања, основних и специјалистичких студија у области 
ветеринарства, даје мишљење о потребама за ветеринарским кадровима;  

14. Оснива и сазива Етички комитет који разматра и одлучује о повредама Кодекса 
ветеринарске Коморе и води дисциплински поступак против ветеринара у складу са 
одредбама Статута, 

15. Обезбеђује правну заштиту члановима Коморе, прати и брине о унапређењу 
пословања правних лица који обављају ветеринарску делатност; 

16. Иницира код председника Коморе покретање поступка код надлежних органа 
против лица која се неовлашћено баве ветеринарском праксом; 

17. Води поступак помирења код етичких и стручних спорова између чланова Коморе; 

18. Утврђује критеријуме и  систем дежурства у ветеринарским организацијама; 

19. Обавља издавачку и информативну делатност; 

20. Успоставља, одржава и унапређује сарадњу са домаћим и страним организацијама 
из области ветеринарства; 
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21. Организује стручна, студијска и друга путовања у земљи и иностранству ради 
едукације ветеринара; 

22. При склапању Колективног уговора залаже се за реално вредновање рада 
ветеринара; 

23. Помаже ветеринарима у проналажењу посла; 

24. Брине о материјалним и другим интересима чланова Коморе и пензионисаним 
ветеринарима; 

25. Помаже породицама, болесних и умрлих чланова, а на основу посебног 
правилника;  

26. Координира рад регионалних одбора; 

27. Обавља и друге послове које је поверило Министарство пољопривреде у складу са 
законом; 

28. Обавља и друге послове од интереса за чланове Коморе. 
 

III ЧЛАНОВИ КОМОРЕ 
Члан 5. 

Чланство у Комори је обавезно за све дипломиране ветеринаре, односно докторе 
ветеринарске медицине са пребивалиштем на територији Републике Србије. 

Да би се остварило чланство у Комори потребно је: 

 1. поднети захтев за чланство у Комори; 

 2.  поседовати диплому о завршеним студијама ветеринарске медицине, са територије 
Републике Србије, или да се поседује нострификована диплома завршених студија 
ветеринарске медицине, стечена изван територије Републике Србије; 

3. да има стално место боравка на подручју Републике Србије; 

4. да му одлуком суда или неког другог надлежног органа није изречена правоснажна 
мера забране обављања ветеринарске делатности; 

  5.  да се упозна и прихвати статутарне обавезе и 

  6.  плати чланарина. 

Члан 6. 

Права чланова Коморе су да: 

  1.  учествују у свим активностима Коморе; 

  2.  бирају и да буду бирани у све органе и тела Коморе; 

  3.  износе своје мишљење и иницирају доношење одлука у органима и телима Коморе; 

  4.  користе правну и другу стручну помоћ; 

  5.  користе пословне и друге информације којима располаже Комора; 

6. буду обавештени о свим делатностима и одлукама органа Коморе; 

7. поседују лиценцу за обављање ветеринарске делатности. 
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Дужности чланова Коморе су да: 

1 спроводе све одлуке органа Коморе, статутарне одредбе, ценовнике, нормативе и  
стандарде;  

2.   задовољавају критеријуме стручне оспособљености; одредбе правилника и других  
      аката Коморе; 

       3. дају потребне податке за редовно вођење евиденције чланова и пријављују њихову 
             промену; 

4. пријаве све неправилности које уоче код других чланова Коморе приликом 
обављања делатности; 

5. пријаве сваки вид обављања ветеринарске делатности од стране лица које није 
овлашћено за обављање ветеринарске делатности; 

       6.   уредно плаћају чланарину. 
 

Члан 7. 
 

Чланство у Комори престаје због трајног одузимања лиценце, смрти или у случају 
престанка пребивалишта члану Коморе у Републици Србији. 
 

У случају незапослености или престанка рада, члан Коморе се ослобађа  обавезе плаћања 
чланарине до истека трајања лиценце или најмање годину дана. 
 

IV ОРГАНИ И ТЕЛА КОМОРЕ  
Члан 8. 

 

Органи Коморе су: 

 1.  Скупштина; 

 2.  Председник Коморе; 

 3. Управни одбор; 

 4.  Надзорни одбор. 
 

Тела Коморе су: 

 1. Стручни одбор; 

 2. Етички комитетет. 

 

Члан Скупштине може да буде изабран само у још један орган или тело  Коморе. 

Скупштина може да образује и друга стална или повремена тела. 

Председник Коморе је уједно и председник Скупштине. 

 

Члан 9. 

Ради боље повезаности чланова и координације у раду, оснивају се Регионални одбори 
Коморе (у даљем тексту: Регионални одбор)  на нивоу округа. 
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На нивоу једног округа или Града Београда може да се оснује више регионалних  одбора, 
под условом да  у моменту оснивања имају више од 100 чланова и да су територијално 
повезани. 

Члан 10. 

Мандат чланова свих органа и тела Коморе траје четири године од дана избора за чланове 
Скупштине са могућношћу поновног избора највише два пута за редом изузев чланства у 
Скупштини. 

Председник Коморе, председник, потпредседник, три изабрана члана Управног одбора из 
састава ветеринарских организација и представник јавне ветеринарске службе у Управном 
одбору, као и чланови Надзорног одбора бирају се од чланова Скупштине.  

Чланови органа и тела Коморе обављају своје функције и после истека мандата, све док се 
не изаберу нови. 

Члан 11. 

Кандидат за председника Коморе, председника, потпредседника и изабраног члана 
Управног одбора Коморе и члан Надзорног одбора је сваки члан Скупштине Коморе који 
уз изјаву о прихватању кандидатуре добије писану подршку  од најмање 15 (петнаест) 
чланова Скупштине.  

Кандидат за представника Коморе у међународним организацијама је сваки члан Коморе 
који уз изјаву о прихватању кандидатуре добије писану подршку од 15 (петнаест) чланова 
Скупштине. 

Кандидат за члана тела, изузев чланова Етичког комитета, је сваки члан Коморе који уз 
изјаву о прихватању кандидатуре добије писану подршку 15 (петнаест) чланова 
Скупштине. 

Кандидат за члана Етичког комитета је сваки члан Коморе кога уз изјаву о прихватању 
кандидатуре предложи Регионални одбор. 

Члан 12. 
 

Члану свих органа и тела Коморе престаје мандат пре истека времена на које је изабран 
уколико изгуби својство члана Коморе, опозивом, оставком или разрешењем. 

Члан 13. 

Уколико се за време трајања мандата, без обзира на узрок, смањи број чланова органа или 
тела Коморе обавља се допунски избор у року од 30 дана. 

Мандат накнадно изабраном члану органа или тела истиче када и осталим члановима 
органа или тела Коморе. 

Допунски избор се обавља на начин и по поступку предвиђеном за редовни избор. 
 

СКУПШТИНА  
Члан 14. 

 

Скупштина је највиши орган Коморе и чине је чланови изабрани на непосредним изборима 
на нивоу регионалних одбора, тако да се на сваких 20 чланова бира један представник у 
Скупштини. 
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Председници регионалних одбора су чланови Скупштине по функцији. Изборе за 
Скупштину расписује председник Коморе, најраније 90 (деведесет) дана, а најкасније 45 
(четрдесетпет) дана пре истека мандата постојећем сазиву Скупштине. 

Број чланова сваког Регионалног одбора и број чланова Скупштине који се бира, утврђује 
и јавно објављује Стручно-административна служба Коморе, са стањем на дан 
расписивања избора за чланове Скупштине.  

 

Члан 15. 

Скупштина доноси: 

 1.  Статут; 

 2.  Кодекс ветеринарске етике; 

 3.  Пословник о раду; 

 4.  Годишњи план и програм рада Коморе; 

 5.  Финансијски план и усваја извештај о финансијском пословању Коморе; 

 6.  Усваја извештај о раду председника Коморе, Управног одбора, Надзорног одбора и 
тела Коморе; 

 7. Правилник о раду тела Коморе; 

8. Дисциплинско-етички правилник; 

9. Правилник о лиценци за обављање ветеринарске делатности; 

10. Правилник о стручном усавршавању ветеринара; 

11. Правилник о избору органа и чланова органа и тела Коморе. 

 

Члан 16. 

Скупштина: 

 1.  одлучује о укључивању Коморе у међународне организације; 

 2. одлучује о образовању фондова, њиховој намени и начину располагања средствима 

             фондова; 

 3. одлучује о сукобима интереса између регионалних одбора; 

 4. доноси одлуку о износу чланарине, уз претходну сагласност надлежног 
Министарства; 

 5. доноси одлуку о износу накнаде за издавање лиценце, уз претходну сагласност 
надлежног Министарства; 

 6.  утврђује ставове и даје смернице за рад органа и тела Коморе; 

 7.  решава по свим питањима која је доставио Управни одбор као и Надзорни одбор;    

 8. решава по жалбама на одлуке Управног одбора; 

 9. верификује мандат члановима Етичког комитета; 
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 10. констатује мандат представнику Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде у Управном одбору; 

 11. одлучује о другим питањима значајним за рад Коморе. 

 

Члан 17. 

Скупштина бира: 

 1.  председника Коморе;  

 2.  председника и потпредседника Управног одбора;  

 3.  чланове Управног одбора, осим представника Министарства; 

      4.    чланове Надзорног одбора; 

 5.  чланове тела Коморе; 

 6.  представнике Коморе у међународним организацијама. 

 

Члан 18. 

Избор органа, чланова органа и тела Коморе обавља се у складу са Статутом, уз услов да 
Скупштини присуствује више од половине чланова Скупштине. 

Тајним гласањем се бирају: председник Коморе, председник, потпредседник и изабрани 
чланови Управног одбора, Надзорни одбор, тела Коморе и представници Коморе у 
међународним организацијама.  

 

Члан 19. 

Скупштина заседа по потреби, а најмање једном годишње. 

Скупштину сазива председник Коморе. 

Позив за заседање Скупштине који садржи место, датум, време, дневни ред и материјале 
потребне за рад Скупштине, шаље се најмање 15 (петнаест) дана пре заседања. 
 

Члан 20. 

Ванредна седница Скупштине се сазива на захтев: 

 1.  Управног одбора; 

 2.  Надзорног одбора; 

 3.  најмање једне трећине чланова Скупштине; 

Ванредна седница се сазива са унапред утврђеним дневним редом. 

Председник Коморе је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине у року од 30 
(тридесет) дана од дана пријема писаног захтева за сазивање ванредне седнице који садржи 
дневни ред и материјале који су потребни за рад Скупштине.  

У случају да председник Коморе не сазове седницу у року одређеном ставом 3. овог члана, 
предлагач може да сазове седницу Скупштине у даљем року од 30 (тридесет) дана. 
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Позив за Ванредну седницу Скупштине упућује се на начин и у роковима из члана 19. став 
3. овог Статута.  

Члан 21. 

Скупштина пуноправно ради и одлучује, ако је присутно више од половине чланова 
Скупштине. 

У случају недостатка кворума, почетак заседања Скупштине се одлаже за два часа. 

Ако се и после истека допунског рока из става 2. овог члана не обезбеди присуство 
довољног броја чланова Скупштине седница се одлаже за 7 (седам) дана, а позиви за то 
заседање са новим термином заседања се телеграмом, са потврдом о пријему, упућују свим 
члановима Скупштине. 

Ако се ни у одложеном термину не обезбеди довољен број чланова Скупштине Скупштина 
тада пуноправно ради и одлучује, без обзира на број присутних чланова Скупштине. 

 

Члан 22. 

Статут, као и измене и допуне Статута, Скупштина доноси већином гласова од укупног 
броја чланова Скупштине, а све остале одлуке доносе се простом већином присутних 
чланова Скупштине, јавним гласањем ако Скупштина другачије не одлучи. 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ 
 

Члан 23. 

Председник Коморе: 

1. представља и заступа Комору; 

2. припрема, сазива и води седнице Скупштине; 

3. присуствује седницама Управног одбора и учествује у раду, 

4. извршава одлуке Скупштине; 

5. потписује уговоре Коморе; 

6. координира рад осталих органа и тела Коморе; 

7. именује чланове Етичког комитета на основу Правилника о раду Етичког комитета; 

8. доноси решење о издавању, продужавању или одузимању лиценце привремено, 
односно трајно ; 

9. потписује уговоре о радим односима;  

10. управља Стручно-административном службом; 

11. расписује изборе за Скупштину; 

12. обавља и друге послове које му повере Скупштина и Управни одбор. 

 

За свој рад председник Коморе одговара Скупштини, којој подноси извештај о раду и 
активностима Коморе, једном годишње. 
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На захтев Управног одбора, Надзорног одбора или најмање једне трећине чланова 
Скупштине,  Скупштина гласа о разрешењу председника Коморе, пре истека времена на 
које је изабран. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 
 

Члан 24. 

Управни одбор има 7 (седам) чланова: 

 1. председник Управног одбора; 

 2. потпредседник Управног одбора; 

 3. 3 (три) изабрана члана Управног одбора из редова ветеринарских организација; 

 4. представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

 5. изабрани члан из редова јавне ветеринарске службе. 

 

Члан 25. 

Управни одбор: 

 1.  доноси Пословник о раду; 

 2.  припрема предлог одлука Скупштине; 

 3. утврђује предлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина; 

 4.  спроводи одлуке, закључке и друга акта Скупштине; 

 5.  одлучује о жалбама на одлуке Регионалних одбора; 

 6.  усклађује рад одбора и других тела Коморе; 

 8. доноси предлоге решења о издавању, продужавању или одузимању лиценце; 

 9. доноси предлоге решења о одузимању лиценци на основу одлуке Етичког 
комитета; 

 10. одлучује по приговорима и на одлуке комисија Етичког комитета; 

 11. предлаже цене ветеринарских услуга, на основу предлога регионалних одбора;  

 12.  на основу жалбе одлучује о нелојалном пружању ветеринарских услуга по цени 
нижој од  стварних трошкова;  

 13.    даје препоруке и смернице код утврђивања цена поверених послова; 

 14. доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Стручно -
административне службе Коморе; 

 15.  именује и разрешава секретара Стручно-административне службе; 

 16.  доноси Правилник о раду Стручно-административне службе;  

 17.  доноси Правилник о рачуноводству; 
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 18.  доноси Правилник о надокнадама извршиоцима за обављене послова из делатности  
             Коморе; 
 19. доноси акт о изгледу амблема Коморе; 

 20. доноси Правилник о издавачкој делатности; 

 21.  учествује у изради програмске концепције часописа и других издања Коморе, 
именује уредника и чланове уређивачког одбора; 

 22. припрема план рада, финансијски план и завршни рачун; 

 23.  предлаже представнике Коморе у другим организацијама; 

   24.     издаје званично гласило (штампано и/или електронско) Коморе; 

   25.    обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине; 

   26.    доноси Правилник о струковном надзору. 

Члан 26. 

Председник Управног одбора: 

 1.  припрема, сазива и води седнице Управног одбора; 

 2. предлаже дневни ред седнице; 

 3. обезбеђује писане материјале за седнице; 

 4. координира рад Управног одбора и других органа и тела Коморе; 

     5.  потписује одлуке Управног одбора; 

 6. обавља послове које му повери Управни одбор; 

 7.     обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом. 

 

Члан 27. 

Потпредседник Управног одбора: 

 1.  замењује председника Управног одбора у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своје послове и за то време има иста права и дужности као и 
председник Управног одбора; 

 2. помаже председнику Управног одбора у обављању његових послова; 

     3.     обавља послове које му председник Управног одбора повери из своје надлежности. 

 

Члан 28. 

Управни одбор Коморе пуноправно одлучује, ако је на седници присутно више од 
половине чланова. 

Управни одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова. 

Управни одбор заседа по потреби, а најмање једном у три месеца. 

Управни одбор за свој рад одговоран је Скупштини Коморе. 
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НАДЗОРНИ ОДБОР 
Члан 29. 

 Надзорни одбор има 5 (пет) чланова, који између себе бирају председника Надзорног 
одбора. 

Надзорни одбор: 

1. надгледа законитост и сврсисходност свих активности председника Коморе, 
Управног одбора Коморе и тела Коморе, укључујући и материјално и финансијско 
пословање Коморе; 

2. има право увида у било који документ Коморе, са обавезом чувања пословне тајне; 

3.    извештава председника Коморе и Управни одбор о својим активностима, а писани      
извештај подноси Скупштини на њеном редовном заседњу; 

 4.     обавља и друге послове према одлуци Скупштине; 

5.      доноси Пословник о раду. 

 

 

СТРУЧНИ ОДБОР 
Члан 30. 

Стручни одбор има 7 (седам) чланова, који између себе бирају председника Стручног 
одбора. 

Стручни одбор је тело Коморе које даје препоруке за унапређење стручности и 
континуиране едукације ради побољшања ветеринарских услуга и унапређења 
ветеринарске делатности у Републици Србији. 

Стручни одбор: 

 1.  припрема предлог годишњег плана активности Скупштини Коморе за наредну       
годину; 

2. предлаже Скупштини Коморе формирање стручних радних група; 

3.  даје предлоге при усвајању законских, подзаконских и других правних аката у 
области ветеринарства,  као и њиховој примени; 

      4.  учествује са другим институцијама у изради Програма за основне и посдипломске      
студије ветеринарске медицине; 
 5. израђује стандарде и процедуре у области ветеринарске делатности; 

 6.  припрема Правилник о стручном  усавршавању ветеринара;  

 7. учествује у спровођењу програма стручног усавршавања и оцењивања стручних 
резултата у обављању послова ветеринарске делатности чланова Коморе и о томе 
води евиденцију; 

 8. извештава председника Коморе и Управни одбор о својим активностима, а писани 
извештај подноси Скупштини најмање један пут годишње; 

 9. предлаже Скупштини Правилник о раду Стручног одбора; 

     10.   обавља и друге задатке које му повери Скупштина, председник и Управни одбор. 
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ЕТИЧКИ КОМИТЕТ 
Члан 31. 

Етички комитет је тело Коморе које разматра и одлучује о повредама Кодекса етике 
ветеринарске струке и води дисциплински поступак против чланова Коморе у складу са 
одредбама Статута и Дисциплинско-етичког правилника Коморе. 

Етички комитет: 

 1. припрема Кодекс ветеринарске етике ; 

 2. припрема Дисциплинско-етички правилник; 

     3.    разматра и одлучује о повредама Кодекса етике ветеринарске струке; 

 4. предлаже Скупштини Правилник о раду Етичког комитета; 

 5. као првостепени орган поступа по Дисциплинско-етичком правилнику;  

 6. извештава председника Коморе и Управни одбор о својим активностима, а писани 
извештај подноси Скупштини на њеном редовном заседњу; 

7. обавља и друге послове одређене Дисциплинско-етичким правилником. 

 

У Етички комитет бира се по један члан из сваког Регионалног одбора који између себе 
бирају председника. 

За сваки појединачни случај председник Етичког комитета именује комисију од три члана 
Етичког комитета. 

Етички комитет се састаје једном у 6 (шест) месеци, оцењује рад комисија у претходном 
периоду и анализу донетих решења . 

У случају теже повреде Кодекса ветеринарске етике обавештају и предлажу Надзорном 
одбору да сазове ванредну седницу Скупштине Коморе. 
 

РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ 
 

Члан 32. 

Регионални одбори се формирају и делују на територији сваког округа и града Београда, а 
чине их сви чланови Коморе на тој територији (у даљем тексту Регион). 

Регионални одбор чине: 

 1.  Скупштина; 

 2.  Регионални управни одбор од 5 (пет) чланова; 

 3.  Председник Регионалног одбора; 

Председник Регионалног одбора је уједно и председник Скупштине и Регионалног 
управног одбора.  

Члан 33. 

Скупштину Регионалног одбора чине сви чланови Коморе из Региона. 

Регионална скупштина бира: 
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 1.  Регионални управни одбор; 

 2. Председника Регионалног одбора;  

     3.     Потпредседника Регионалног одбора 

Регионална скупштина: 

 1. доноси Пословник о раду; 

     2.   доноси годишњи план рада; 

 3. доноси финансијски план и усваја извештај о финансијском пословању  
             Регионалног одбора;  

 4.  разматра и усваја извештаје о раду председника и Управног одбора Регионалног 
одбора; 

 5. обавља и друге послове које јој повери Комора; 

  

Члан 34. 

Председник Регионалног одбора, потпредсеник и чланови Регионалног управног одбора 
бирају се од свих чланова Коморе из Региона, у складу са Статутом, за време и на начин 
који се примењује у избору органа и тела Коморе. 

 

Члан 35. 

Председник Регионалног одбора: 

 1. представља и заступа Регионални одбор; 

 2.  сазива и води седнице Регионалне скупштине; 

 3.  сазива и води седнице Регионалног управног одбора; 

 4. представља чланове Коморе из Региона на седницама Скупштине, на којима износи 
мишљења и ставове чланова Коморе свог Региона, 

 5. обавља и друге послове које му повере: Комора, Регионална скупштина и 
Регионални управни одбор. 

За свој рад председник Регионалног одбора одговара Регионалној скупштини, којој 
подноси писани извештај на редовном годишњем заседању. 

 

Члан 36. 

Потпредседник Регионалног управног одбора: 

 1. замењује председника Регионалног одбора у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своје послове и за то време има иста права и дужности као и 
председник Регионалног одбора; 

 2. помаже председнику Регионалног одбора у обављању његових послова; 

 3. обавља послове које му председник Регионалног одбора повери из своје 
надлежности. 
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Члан 37. 

На захтев Регионалног управног одбора или трећине чланова Коморе региона, Регионална 
скупштина гласа о разрешењу председника Регионалног одбора пре истека времена на које 
је изабран. 

Члан 38. 

Регионални управни одбор: 

 1.  доноси Пословник о раду; 

 2.  припрема предлоге за одлуке Регионалне скупштине; 

 3.  управља финансијским средствима Регионалног одбора; 

 4. координише рад ветеринарских установа у Региону у обављању ветеринарске 
делатности; 

 5. обавља послове које му повери Комора; 

 6. обавља и друге послове од значаја за чланове Коморе из Региона, у складу са 
Статутом. 

 

Члан 39. 

Регионални одбор има свој печат, округлог облика, пречника три центиметра, који садржи 
назив и седиште регионалног одбора. 

По ободу печата исписан је текст латиничним или ћириличним писмом великим словима 
Helvetica болд 7пт: назив Регионалног одбора, а у средишту: седиште. 
 

V ФИНАНСИРАЊЕ КОМОРЕ 
 

Члан 40. 

Средства Коморе се остварују од: 

 1.  чланарине, накнада и новчаних казни; 

 2.  организовања стручних и научних скупова; 

 3.  издавачке и информативне делатности; 

       4.     средстава за уговорене послове са министарством, и 

       5.     других извора. 

Средствима располаже председник Коморе, на основу финансијског плана који доноси 
Скупштина. 

Члан 41. 

Приход Регионалног одбора, за финансирање сопствене активности је део чланарине у 
износу од 30 посто која се прикупи у Региону. 

Средствима располаже председник Регионалног одбора, на основу свог плана рада и 
финансијског плана, који одобрава Регионални управни одбор. 
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Члан 42. 

За обављене послова из области рада Коморе, извршиоци имају право материјалне 
надокнаде.  

Висина надокнаде утврђује се посебним Правилником о надокнадама извршиоцима за 
обављање послова из области делатности Коморе. 

 
VI СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

 

Члан 43. 

Ради обављања стручних, административних, помоћних и других послова за потребе 
Коморе образује се Стручно-административна служба. 

Организација и рад ове службе утврђује се Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији Стручно-административне службе Коморе и Правилником о раду 
Стручно-административне службе. 

Стручно-административна служба: 

 1.  води регистар издатих, привремено одузетих или одузетих лиценци; 

 2.  води све административне-техничке послове из домена рада Скупштине, одбора, 
комисија    

             и других органа и тела Коморе; 

 3.  обавља материјално-финансијске послове за потребе Коморе; 

 4. уређује интернет презентацију Коморе и одговорна је за благовремено, квалитетно 
и тачно информисање чланова Коморе о свим активностима и раду Коморе; 

 5. обавља послове издавачке и информативне делатности, организовања стручних 
скупова и свих других активности од значаја за Комору; 

 6. обавља и друге послове које јој повере председник Коморе и Управни одбор. 

Радом Стручно-административне службе руководи секретар Коморе, који има завршен 
Факултет ветеринарске медицине, а за свој рад одговара председнику Коморе и Управном 
одбору. 

Члан 44. 

Секретар: 

 1.  организује и руководи радом Стручно-административне службе; 

 2.  организује и контролише обављање стручних послова у Комори и предузима мере 
за унапређење тих послова; 

 3.  пружа стручну и административну помоћ председнику Коморе и председнику 
Управног одбора у обављању послова из њихове надлежности; 

 4. стара се о припреми седница органа Коморе и о извршењу одлука и других аката 
тих 

             органа; 

 5. присуствује седницама Скупштине, Управног одбора и свих других органа и тела 
Коморе; 
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 6.  обавља и друге послове које на њега пренесу председник Коморе и Управни одбор. 
 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 45. 

Чланови Оснивачке скупштине после конституисања Коморе постају чланови Скупштине 
и мандат им траје до истека мандата органа и чланова органа и тела Коморе у складу са 
чланом 10. став 1. овог Статута 

Члан 46. 

Измена и допуна Статута доносе се на начин на који је донет овај Статут. 

 

Члан 47. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статутарна одлука од 3. маја 2006. 
године. 

 

Члан 48. 

Сагласност на овај Статут даје Министарство за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду. 

 

Члан 49. 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Ветеринарске коморе Србије 
донет 3. септембра 1992. године. 

 

Члан 50. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се наредног дана од дана давања 
сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије. 
 

         

      
                                            


