
 

 

 Beтеринарска комора Србије 
 Veterinary Chamber of  Serbia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ветеринарска комора 
             Србије 
 
Булевар ЈНА 18 
11129 Београд 
 
Телефони: 
011 – 2684 597 
011 – 2685 619 
 
Телефон/Факс: 
011 – 2687 475 
 
Е-mail: vetks@eunet.rs 
 
Web: www.vetks.org.rs 

Број:133 

Дана: 19.03.2013. 

 

Република Србија 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

-Управа за Ветерину- 

н/р  др. сци. мед. Зорице Новаковић, коoрдинатора 

 

11070 Нови Београд   

Омладиских бригада 1 

 

Ветеринарска Комора Србије, полазећи од својих 

обавеза произишлих из члана 37. и 38. Закона о ветеринарству 

(Сл. гл. РС бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), а имајући у виду 

да смо дубоко закорачили у нову годину, што у складу са 

прописима о ветеринарству изискује низ активности и радњи 

ради стварања услова за нормално и у складу са законом 

функционисање здравствене заштите животиња у 2013. 

години, предлаже Управи за Ветерину наставак активности 

започетих сходно протоколу од 23. 11. 2012. године, према 

следећем:    

 

ПРОТОКОЛ 

            заједничких активности ради подизања нивоа 

здравствене заштите  животиња у 2013. години: 

1. Програм мера здравствене заштите животиња за 2013. 

годину 

- обухват Програма мера 
- цене Програма мера 
- доношење Програма мера до 31. 03. 2013. године 

2. Таксе – накнаде у 2013. години за: 

- обележавање животиња 
- издавање уверења о здравственом стању животиња 

- ветеринарско санитарне прегледе животиња 

3. Конкурс за уступање послова по Програму мера 

здравствене заштите животиња за наредни период. 

- период на који ће се додељивати јавни послови 

- критеријуми за уступање 

- оцена досадашњег рада ветеринарских организација 

- предлог ВКС је да у раду Комисије за спровођење 

конкурса поред шефа инспекције Округа и 

епизотиолога надлежног института учествује и  

председник Регионалног одбора ВКС по окрузима 

- потреба јавног и транспарентног рада Комисије 

- објавити конкурс до 15.04.2013. године 

 



 

4. Разјаснити све недоумице у вези ЛИЦЕНЦИ за обављање ветеринарске 

делатности :  

-  услови за добијање 

-  услови за продужење 

- одговор Министарства пољопривреде по питању које ветеринарске 

делатности треба да поседују лиценцу 

5. Доношење нових и измена постојећих прописа из области ветеринарства. 

6. Друга текућа питања. 

 

У циљу унапређења рада струке и подизања нивоа здравствене заштите 

животиња у наредном периоду, сматрамо да је неопходно представнике 

Ветеринарске Коморе Србије укључити у договоре у вези наведених 

активности, те очекујемо Вашу подршку у заједничком утврђивању хронологије 

спровођења активности из предложеног протокола. 

У нади успешне сарадње, с поштовањем! 

           

 

 

Председник 

Ветеринарске коморе Србије 

Тиквицки Грго, др. вет.-спец. 

            

 


