
Записник

са 108. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана
22.11.2022.  године  у  просторијама  Ветеринарске  коморе  Србије  у  11,00
часова.

У раду седнице учествовали: 

Председник УО: Дубравко Гудурић 
Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић, Дарко Бошњак и Бобан Ђурић
Седници нису присуствовали  Зоран Цветковић и Драгана Кривокућа.  

Седници  су  присуствовaли:  Председник  ВКС  Мишо  Коларевић,   Жолт
Кало и Саша Траиловић. 

Председник  Управног одбора Дубравко Гудурић је  предложио  следећи
дневни ред за 108. седницу Управног одбора:

1. Усвајање записника са 107. седнице УО;
2.  Актуелни  (стари  и  нови  проблеми  у  теренској  ветеринарској
пракси);
3. .Финализација послова на изради ветеринарских легитимација;
4. Почетак припрема за спровођење избора у ВКС у 2023 години;
5. Разно;

   Једногласно је усвоје дневни ред 

Ад .5 Разно

А)- Ветеринарски рецепти

У свом излагању Саша Траиловић је изнео да је Владе Републике Србије у 
свом саопштењу  објавило да ће електронски рецепти за лекове бити 
уведени и у приватне медицинске установе. Ово значи да су у папирнатом 
облику у употреби остали само ветеринарски и неки стоматолошки 
рецепти (за лекове који се не прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања). По овом питању би ВКС требала да се 
обрати надлежним иннституцијама.
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Закључак: Чланови УО су једногласно сагласни да се по овом питању 
упути један допис испред ВКС надлежним институцијама.

Допис бр.489  

-Минстарству здравља Републике Србије
-Минстарству пољoпривреде шумарства и водопривреде        

Републике Србије

Поштовани,

Министарство здравља, Владе Републике Србије је саопштењем објавило
да  ће  електронски  рецепти  за  лекове  бити  уведени  и  у  приватне
медицинске  установе.  Као што Вам је  познато Законом о  Лековима и
медицинским  средствима    ("Сл.  гласник  РС",  бр.  30/2010,  107/2012,
113/2017 - др. закон и 105/2017 - др.  закон) предвиђено је да се хумани
лекови могу издавати и на ветеринарски рецепт (Члан 170, став 3: Ако за
лечење одређене животињске врсте не постоји ветеринарски лек из ст. 1.
и 2. овог члана, за одређену животињску врсту може да се употреби лек
намењен  за  употребу  у  хуманој  медицини,  ако  је  за  такав  лек  издата
дозвола за лек и ако не постоји контраиндикација за његову примену). Ово
значи да су у папирнатом облику у употреби остали само ветеринарски и
неки стоматолошки рецепти (за лекове који се не прописују и издају на
терет средстава обавезног здравственог осигурања).
Молимо  Вас  да  званично  од  Министарства  здравља  затражите
тумачење  и  потврду  да  ће  ветеринарски  рецепт у  папирном  облику  и
даље бити валидан и да ће поштовањем Закона о лековима и медицинским
средствима,  докторима  ветеринарске  медицине  бити  омогућено  да
користе лекове за хуману употребу у лечењу животиња.
Посебан  проблем  појављује  се  код  прописивања  хуманих  лекова  који
спадају  у  групу  психоактивних  контролисаних  супстанци.  Њихова
производња, контрола и промет регуисани су  Законом о психоактивним
контролисаним сусптанцама ("Сл. гласник РС", бр. 99/2010 и 57/2018). На
основу  овог  закона  (Члан  67,  став  2):  Психоактивне  контролисане
супстанце које се примењују у ветеринарској медицини из члана 63. став
3.  овог  закона  издају  се  искључиво  на  рецепт,  односно  налог  за
прописивање  и  издавање  лекова,  у  складу  са  законом.  У  Правилнику  о
образцу  и  садржини  рецепта  за  ветеринарске  лекове,  као  и  начину
издавања  и  прописивању  ветеринарских  лекова  ("Сл.  гласник  РС",  бр.
48/2017) не постоје одредбе које се односе на прописивање хуманих лекова
на ветеринарски рецепт. Подсећамо Вас да се за потребе лечења малих
животиња  користи  велики  број  хуманих  лекова  па  и  лекова  из  горе
наведене  групе  (антиепилептици,  антиконвулзиви,  анксиолитици,
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седативи, општи и локални анестетици, лекови који делују на понашање
животиња и др.). Са друге стране, неке од психоактивних контролисаних
супстанци се не користе у хуманој  медицини и не поседују АТЦ шифру
хуманих лекова,  а самим тим их Министарство здравља не препознаје.
Ово је још један проблем који се јавља у промету ветеринарских лекова.
Законом  о  психоактивним  контролисаним  супстанцама  формирана  је
Комисија за психоактивне контролисане супстанце, у којој морају бити и
представници Управе за ветерину а који би могли да нам пруже додатне
информације.
Молимо  вас  да  покушамо  да  ове  проблеме,  на  које  су  нам  чланови
Ветеринарске коморе указали, размотримо и решимо. Ми Вам стојимо на
располагању и веома смо заинтересовани да помогнемо у превазилажењу
настале ситуације.

Ад. 1. Усвајање записника са 107. седнице УО;

Одлука:   Једногласно је усвојен записник са 107. седнице УО

Ад. 2. Актуелни (стари и нови проблеми у теренској ветеринарској 
пракси);

А) – „ Иницијални предлог стандарда квалификације за профил техничари 
ветеринарске медицине “ 

У допис потписан од стране  Ветеринарске коморе Србије, Српског 
ветеринарског друштва и Академије ветеринарске медицине СВД-а.

Допис бр.485

1.У делу Подручје рада, област и поље образовања уместо уместо 
“Пољопривреда” уврстити термин “Ветеринарска медицина”
2.У делу који описује задатке, на другој страни предлога, наводи се 
термин “спровођење вакцинације”. Сам термин, а и поступак, 
подразумевају одређене радње пре саме апликације, попут клиничког 
прегледа и лабораторијског испитивања (последично тумачење истог) за 
шта ветеринарски техничар нема потребна знања, самим тим ни 
вештине. Уз стечено знање, пре свега из анатомије, уз наџор ДВМ 
ветеринарски техничар може стећи вештину апликовања вакцине те 
сматрамо да би тај термин био адекватнији.
3.У предлогу исхода учења, Компетенција 1, у делу знања, у наставку 
текста  “објасни принципе рада у ветеринарским организацијама (запета
уместо и), производним организацијама у области сточарства” додати” 
и индустрији производа животињског порекла”
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4.У предлогу исхода учења, Компетенција 2, у делу вештина, сматрамо 
неадекватним формулације “препознаје (разликује) зоонозе” и “објасни 
симптоме и начин сузбијања заразних болести”  
5.У предлогу исхода учења, Компетенција 2, у делу знања, у наставку 
текста “објасни начин и значај обележавања” додати текст “и 
регистрације”
6.Када је у питањ Компетенција 5 сматрамо да би адекватна 
формулација била: Руковање узорцима клиничког материјала, хране, хране
за животиње, воде и отпадних вода” и у складу са тим уподобити опис 
знања и вештина.
7.У предлогу исхода учења, Компетенција 7, у делу вештина се наводи да 
ветеринарски техничар врши избор средстава за дезинфекцију, 
дезинсекцију и дератизацију....Сматрамо да ветеринарски техничар не 
поседује довољно знања да би “овладао” овом вештином већ да може 
стећи вештину спровођења дезинфекције, дезинсекције, дератизације 
средствима које одабере ДВМ.

Наведени предлози, сугестије и коментари плод су заједничке 
анализе представника Ветеринарске коморе Србије, Српског 
ветеринарског друштва и Академије ветеринарске медицине Српског 
ветеринарског друштва. 

Желимо да напоменемо да смо упознати са предлозима, сугестијама
и коментарима које су, на овај иницијални предлог , дале колеге са 
Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, те да исте
у потпуности подржавамо.

На крају желимо да се захвалимо на пруженој прилици да учсетвујемо у 
доношењу једног оваквог, по нама значајног, документа.

Б) Измене у препорученом ценовнику ВКС. 

12103 Обрада пријаве догађаја по потврди 300,00 
12104 Обрада праћења кретања животиња по потврди 500,00
12104-a  Обрада праћења кретања животиња за свако наредно грло 100,00

Једногласна Одлука: Усвојене су измене у препорученом ценовнику 
ВКС.

Ц) Одлука да се плати годишњa чланаринa за секцију  UEVH у износу од 
259 евра.

Једногласна Одлука да се плати члнарина у секцији UEVH.

4



4. Почетак припрема за спровођење избора у ВКС у 2023 години;

Закључак:  Рок за  расписивање  избора  у  Регионалним одборима ВКС је
15.01.2023. године. 

На наредној седници УО утврдити све услове везане за изборе у ВКС.

Састанак се завршио у 12,30  часова.
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