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ПРЕДСЕДНИК ДАВОР ШАШИЋ 

ВЕТЕРИНАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 

БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БРОЈ 18 



 

Сарадња са Ветеринарском 

комором Мађарске 
 

У протеклом периоду су реализоване 

бројне активности Ветеринарске 

коморе Србије на проширењу и 

јачању међународне сарадње са 

колегама у Европи.  

Дана 04. септембра 2017. године 

одржан је састанак између 

представника две Коморе у Суботици, 

ком састанку су присуствовали испред 

Ветеринарске коморе Мађарске 

господин Pinter Zsolt, секретар за 

међународну сарадњу Ветеринарске 

Коморе Мађарске и потпредседник 

“ФВЕ” и господин Horvath Laszlo, 

генерални секретар Ветеринарске 

коморе Мађарске, а испред 

Ветеринарске коморе Србије 

председник ВКС господин Давор 

Шашић, председник Севернобачког 

РО господин Јожеф Хорват и 

представник ВКС у "WVA" господин 

Мирослав Урошевић. 

Две стране су се сагласиле да се 

наставе добросуседски односи и 

сарадња, али и да се иста подигне на 

виши ниво кроз модернизацију и 

унапређење постојећег 

Меморандума о сарадњи између две 

Коморе.  

Такође, стране су ближе дефинисале 

обавезе које Ветеринарска комора 

Србије има као председавајућа 

предстојећег састанка “Вишеград 

ВЕТ+ Групе” у Вишеграду, Мађарској, 

који ће бити одржан од 06. До 08. 

октобра 2017. године. Теме састанка 

ће бити: Епизоотиолошка ситуација 

(Афричка куга свиња и нодуларни 

дерматитис) и Будућност 

ветеринарске професије. 

 

 

ПРОНАЛАЖЕЊЕ НОВИХ ИЗВОРА ПРИХОДА ЗА 

ВЕТЕРИНАРЕ – ПРАКТИЧАРЕ 

 
 
 

Уз то, у конструктивној атмосфери разматрала су се и питања 
од значаја за ветеринарску струку, пре свега, ситуација на 
тржишту везана за “малу” и “велику” ветеринарску праксу у 
Србији и Мађарској, односно изналажење најбољих решења за 
проналажење нових извора прихода за ветеринаре – 
практичаре. То се, пре свега, односи на могући пренос 
инспекцијских надлежности са државних органа на 
ветеринарске организације, као што је пракса у земљама 
Европске Уније.  
 
У наведеном смислу, Ветеринарска комора Србије ће у 
наредном периоду уприличити састанке и предавања, као и 
инцијативе за имплементацију овог питања у пословно правне 
односе ветеринарских организација и надлежног државног 
органа, с обзиром да постоји обострани финансијски интерес 
како ветеринарске струке тако и државе да се ово питање 
коначно реализује. 


