
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНИХ САСТАНАКА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА ВКС 
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Од 28.09.2011. до 19.10.2011. године председник ВКС и председник УО ВКС са 

представницима Управе за ветерину обишли су 28 регионалних одбора ВКС. На основу 
дискусија на одржаним скуповима на седници Управног одбора ВКС 10.11.2011. године 
направљен је пресек најактуелнијих питања и проблема, као и предлог начина њиховог 
решавања у наредном периоду: 

 
1. Констатовано је да је основни проблем ветеринарске делатности ефикасно 

сузбијање нелегалног промета роба и услуга у складу са Законом. 
 
2. Унапређење сарадње са Управом за ветерину и Министарством пољопривреде, 

трговине, шумарства и водопривреде Србије подразумева:  
 

1) Укључивање предлога Коморе у изради буџета за 2012. годину; 
2) Законом о ветеринарству (чл.50) предвиђено је да Влада Р Србије, на предлог 

Управе за ветерину и МПТШВ доноси дугорочну стратегију здравствене 
заштите животиња. Неопходно је да Управа у припрему овог предлога укључи 
и Комору; 

3) Активно разматрање предлога за измене и допуне Закона о ветеринарству;  
4) Активно разматрање предлога за измене и допуне Закона о добробити 

животиња; 
5) Прихватање предлога за измене и допуне Статута ВКС у циљу повећања 

надлежности органа и тела ВКС; 
6) Јединствен приступ у контроли законитости рада ветеринарских организација 

од стране Републичке ветеринарске инспекције на територији читаве 
Републике Србије; 

7) Укључивање Коморе код израде предлога уредби које имају за циљ повећање 
сточног фонда у 2012. години; 

8) Побољшање сарадње са другим министарствима у циљу подизања интегритета 
Управе за ветерину, као и комплетне струке; 

9) Потпуна примена и контрола спровођења чл.35 и 38. Закона о сточарству 
 
3. Предлози за решавање тренутно актуелних питања са Управом за ветерину: 

1) У складу са Законом о ветеринарству обезбедити до 31. јануара 2012. године 
доношење Правилника о програму мера здравствене заштите животиња за 
2012. годину. Овај Правилник треба донети на предлог Епизоотиолошких 
служби института, који по обиму не треба да буде мањи од претходног, са 
могућношћу повећања ценовника услуга за 20%; 

2) Предложити различите ценовнике за послове из Програма мера у зависности 
од терена на коме се изводи (по окрузима); 

3) Позвати све ветеринарске организације да у складу са чланом 148. Закона о 
ветеринарству преузму потпуну одговорност у обављању послова 



ветеринарске инспекције, за које су добили овлашћење, и донети решења за 
захтеве поднете са Златиборског округа у складу са чланом 148; 

4) Решити проблем питања чланства и поседовања лиценце ВКС радника Управе 
за ветерину; 

5) Стални рад на уједначавању критеријума код контроле законитости рада 
ветеринарских организација на територији читаве Републике Србије; 

6) У складу са инфлацијом почетком сваке године изменити Уредбу о висини 
накнаде за обележавање животиња, те издавање и продужавање здравственог 
уверења; 

7) Предузети хитну измену Правилника о начину вођења евиденције у 
ветеринарским организацијама како би се, због електронског начина обраде 
података укинула сва непотребна вођења писане документације, а потребна 
писана документација прилагодила новим захтевима; 

8) Пооштрити контролу нелегалног промета стоке у садејству са другим 
министарствима; у складу са Законом обавестити сва удружења која се баве 
организацијом изложби паса да скуп морају пријавити ветеринарској 
инспекцији ради обавезног присуства инспекције. 

9) Обезбедити сталну медијску подршку Управе за ветерину колегама који 
квалтетно испуњавају предузете обавезе по Програму мера; 

 
3.1. Проблеми централне база података: 

1) Хитно прихватити све предлоге ветеринарске службе са састанака одржаних у 
периоду мај‐јун 2011. године код израде нове апликације за праћење кретања, 
обележавања и вакцинације свиња; 

2) Размотрити предлог по питању кретања говеда са могућношћу укидања 
апликације доласка без претходно урађеног одласка исте животиње од 
надлежне ветеринарске службе; 

3) Отворити нову апликацију за унос података о подели регистара газдинстава и 
одредити цену за обављање тог посла; 

4)  Хитно решавање проблема везаних за обележавање коња и унос података у 
централну базу; 

5) Ради спречавања нелегалног рада при вештачком осемењавању говеда у базу 
унети новину „обавезан CS оца“ при регистрацији телади. 

 
3.2.   Проблеми дистрибуције и производње семена за вештачко осемењавање: 

1) Извршити контролу свих регистрованих центара за производњу и дистрибуцију 
семена; 

2) Обезбедити обавезно присуство ветеринарске инспекције при испоруци 
семена и писање записника; 

3) Контрола достављања месечних извештаја ветеринарској инспекцији о броју 
испоручених доза свим осеменитељима у складу са Законом о сточарству; 

4) Појачати контролу свих регистрованих осеменитеља у делу задуженог броја 
доза семена и броја уписаних плоткиња у књигу в.о.; 

5) Извршити контролу вештачког осемењивања у подручју Новог Пазара 
 



4. Задаци Коморе: 
 

1) Формирање радне групе за измену и допуну Закона о ветеринарству, Закона о 
сточарству, Закона о добробити животиња, као и израду Стратегије развоја 
ветеринарске службе; 

2) Изналажење могућности за набавку нерегистрованих лекова и медицинских 
средстава за употребу у ветерини (мале количине‐неисплативост 
регистрације); 

3) Подношење захтева за пријем у: 
‐  Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Р Србије 
‐  Министарство образовања и науке Р Србије 
‐  Министарство правде Р Србије  
‐ Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну 
самоуправу Р Србије 
 
 


