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Омладиских бригада 1 

Предмет : Предлози и коментари на нацрт 

       Правилника о Програму мера 

       здравствене заштите животиња у 2013. години 

 

1. Да се не брише ближи опис категоризације 

газдинстава (бројеви) из поглавља V 

Имунопрофилактичке мере, 1. Класична куга свиња - 

категоризација газдинстава из ПМ 2012. 

2. Да се произвођачима млека који обезбеђују квалитет 

млека у складу са захтевима ЕU остави финансирање 

из буџета КМТ анализе на начин како је било 

утврђено у поглавњу VII Дијагностичка испитивања 

... 1. Бруцелоза... д) Инфективно запањеље вимена из 

ПМ 2012 

3. Због чега се брише да се промет живих животиња 

врши на регистрованим сточним пијацама, догонима 

и другим откупним местима која су под сталном 

ветеринарском контролом на начин како је било 

утврђено у поглављу X План спроовођења 

имунопрофилактичких испитивања и контрола 

спровођења ПМ из 2012. године, обзиром на члан 97. 

Закона о ветеринарству. Да ли се овим омогућују 

утовари директно из газдинстава? 

4. У поглављу 3. ПМ 2013. Активни надзор здравствене 

заштите животиња на газдинствима - предвидети да 

се трошкови за спровођење активног надзора 

обезбеђују у буџету РС. 

5. Поглавље X План спровођења... Одговорност 

Ветеринарских станица : ... на крају става 1 утврђује 

се обавеза Ветеринарске станице да спроводи мере 

приликом утовара и истовара животиња – издавање 

прописане документације која прати животиње у 

промету. То су послови који се у складу са чланом 

148. Закона о ветеринарству поверавају по основу 

посебног овашћења. Утврђивати обавезу 

ветеринарске станице за ове послове правилником је 

у супротности са Законом о ветеринарству. 



 

6. У ставу 3. поглавља из претходне тачке иза речи „а у случају 

непоштовања прописа о томе одмах обавештава ветеринарског 

инспектора“ додати „путем записника о активном надзору“ 

 

 

                 Срдачан поздрав! 

 

Председник 

Ветеринарске коморе Србије 

Тиквицки Грго, др. вет.-спец. 

                  

 


