Beтеринарска комора Србије
Veterinary Chamber of Serbia
Дана: 04.12.2013.

Одлука Управног одбора ВКС од 04.12.2013.

I. Члан 16. Став. 2 Закон о државној Управи (Сл. гласник 79/2005)
гласи: Министарства и посебне организације не могу прописом
одређивати своје или туђе надлежности, нити физичким нити
правним лицима установити права и обавезе које нису већ
установљене Законом.
II. Члан. 65 став 1. Закона о државној управи службени гласник РС
79/2005 гласи „У припреми Закона
и других општих аката
министарства и посебне организације , прибављају мишљење оних
министарстава и посебних организација са чијим делокругом је
повезано питање које се уређује“.
(ВКС је као заинтересована организација, која у свом Статуту
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чл.4 тачка 7.има обавезу штити и заступа интересе ветеринара
и брине о угледу и организацији ветеринарске струке по овим
питањима није консултована нити је затражено њено
мишљење. У претходном периоду од 6 месеци ВКС је више
пута покушавала да од представника Управе за ветерину, буде
обавештена о изради предложеног Правилника, ради активног
учешћа у изради истог. Такође, представници ВКС су три пута
затражили званичан пријем код министра пољопривреде,
господина Драгана Гламочића, ради изношења проблема са
којим се ветеринарска струка суочава. Нажалост, ни до дана
данашњег, нисмо примљени.
III. ВКС сматра да правни основ за доношење овог Правилника
представља Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“ број
91/2005) члан 4 став 1. тачка 9.
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IV. Разматрајући предложени документ Управни одбор ВКС на седници
одржаној 04.12.2013. године имајући у виду горе наведено донео је
одлуку да примедбе на предложени Правилник достави Директору
Управе за ветерину, Министру МПШВ и Председнику Владе
Републике Србије.

1. Документ под називом: Правилник о условима у погледу простора, опреме
и стручног кадра за обављање вештачког осемењавања и садржини и
начину вођења регистра извођача вештачког осемењавања у преамбули не
може садржати и члан 53. Став 2 Закона о сточарству ( Сл.гласник РС
41/09), зато што обухвата лица које овај Правилник у свом наслову не
третира.
2. У члану 2. предложеног Правилника, после речи „смештај“, брисати реч
„сперме“ и ставити реч „семена“, као и у свом даљем тексту где се реч
„сперма“ помиње.
Образложење: Приликом ВО животиња користи се семе, добијено
поступком обраде сперме различитих приплодњака.
3. У члану 3. после речи „опрему“, додати и „и инструменте“. У истом
члану у тачки 2. испред речи „унос“, додати „опрему и инструменте за“.
4. Члан 5. и Члан 6. и члан 7. брисати у целости, јер не могу бити
предмет овог Правилника, који се односи на правна лица и предузетнике (
извођаче вештачког осемењавања) – члан 38.став1. Закона о сточарству.
5. Члан 8. мења се у члан 5.
6. У новом члану 5. (претходном члану 8.) после тачке 3. додати тачку 4. која
гласи: „ број решења о упису у регистар правних лица и предузетника за
обављање ветеринарске делатности“.
Тачка 4 постаје тачка 5, тачка 5 постаје тачка 6, тачка 6 постаје тачка 7,
Тачка 7. постаје тачка 8. и после речи „број“, уместо речи „осемењивача“
ставити „ физичких лица “.
Тачка 8 постаје тачка 9, тачка 9 постаје тачка 10, тачка 10 постаје тачка 11,
и тачка 11 постаје тачка 12.
7. Члан 9. постаје члан 6.
8. Члан 10. постаје члан 7. у члану 7. став 2. после речи „лице“ додати „и
предузетник.
9. Члан 11. овог Правилника мења се и постаје члан 8.
10. Члан 12. Постаје члан. 9
11. Образац бр 1. Захтев за упис у Регистар извођача вештачког осемењавања
„А) Подаци о подносиоцу захтева“
После рубрике где се наводи датум издавања и број решења министра о
испуњености услова за обављање ветеринарске делатности, додаје се ново
поље које гласи: “ број решења о упису у регистар правних лица и
предузетника за обављање ветеринарске делатности“.

12. У рубрици где се наводи „ Број осемењивача који имају уговор са
извођачем вештачког осемењавања“ , брише се реч „осемењивача“ и
додаје реч „ физичка лица“.
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