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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ 

 

- на руке господина Горана Кнежевића, Министра 

- на руке др сци. мед. Зорице Новаковић,  директора Управе за 

ветерину 

- стручној радној групи за израду Правилника о обележавању 

животиња 

 

 

Предмет: став Ветеринарске Коморе Србије по питању 

измена аката о обележавању животиња увођењем другог правног и 

физичког лица овлашћеног од стране Министарства као овлашћеног 

обележивача у складу са чланом 84. став 4 Закона о ветеринарству 

 

 

Ветеринарска комора Србије моли цењени Наслов да се при 

измени аката о обележавању животиња увођењем другог правног и 

физичког лица овлашћеног од стране Министарства као овлашћеног 

обележивача у складу са чланом 84. став 4. Закона, испоштују све 

одредбе Закона о ветеринарству и не уводе решења која су у 

супротности са Законом. 

Закон о ветеринарству недвосмислено прави разлику између 

обележавања и регистрације животиња . 

У ставу 3. члана 84. утврђено је да обележавање животиња 

врше ветеринарске амбуланте, ветеринарске станице и 

ветеринарске службе овлашћене за обележавање од стране 

Министарства (у даљем тексту: овлашћени обележивач) 

У ставу 4. истог члана утврђено је да овлашћени обележивач 

може бити и друго правно и физико лице овлашћено од стране 

Министарства. 

Ставом 3. члана 84 јасно је одређен делокруг рада 

овлашћеног обележивача из става 4. истог члана, а то је 

обележавање животиња (увођене ушне маркице) , без регистрације 

животиња и регистрације било каквог кретања животиња. 

Горње наводе поткрепљујемо следећим законским 

одредбама: 

1. У члану 4. став 1. тачка 7. истог Закона утврђено је да 

ветеринарска делатност у смислу овог закона обухвата 

„обележавање и регистрацију животиња ради контроле кретања и 

обезбеђења следљивости у производњи и промету животиња, 

производа животињског порекла и хране животињског порекла“. 



2. У члану 8. јасно је регулисано ко може да се бави ветеринарском 

делатношћу и да исти морају бити уписани у Регистар правних лица и 

предузетника за обављање ветеринарске делатности. На основу уписа у овај 

регистар ветеринарска организација добија ИД број који јој је основа за приступ 

Централној бази података.  

3. У члану 16. тачка 8. и члану 7. недвосмислено је утврђено да 

ветеринарска амбуланта (уколико нема станице) и ветеринарска станица и 

клиника организује, спроводи и контролише обележавање животиња и води 

регистар обележених животиња 

4. У члану 32. регулисано је да је забрањено обављање ветеринарске 

делатности од стране лица која се, у смислу овог закона, не сматрају 

ветеринарским радницима. 

5. У члану 51. утврђено је да ради спречавања појаве, раног 

откривања, ширења, праћења, сузбијања или искорењивања заразних болести и 

обезбеђивања система обележавања, регистрације, као и следљивости животиња 

министар доноси Програм мера здравствене заштите животиња и да се послови 

који су утврђени као јавни послови уступају на основу конкурса. 

6.  У члану 54. регулисано је да се за ове послове на основу одлуке о 

избору закључује уговор којим се утврђује који су послови предмет уговора и 

подручје на којем ће се ови послови обављати. 

7. У члану 91а. регулисано је да Министарство спроводи службену 

контролу идентификације обележавања и регистрације животиња. 

8. У члану 93. утврђено је да животиње у промету прати уверење о 

здравственом стању животиње издато од стране ветеринарске станице, односно 

службе која је спровела Програм мера, а животиње које напуштају 

епизотиолошку јединицу мора да прати потврда о здравственом стању пошиљке 

у промету. 

 

На основу горе цитираних одредаба Закона о ветеринарству јасно 

произилази да је обележавање, регистрација, кретања и контрола кретања 

животиња, утврђено као ветеринарска делатност у надлежности ветеринарских 

организација којима су ови послови поверени  на  основу конкурса, те да је само 

за један сегмент ових послова, а то је обележавање (увођење ушне марке), дата 

могућност да Министарство за то овласти и друга правна и физичка лица. 

Јасно је утврђено да се ови послови поверавају на основу конкурса, а 

чланом 53. прописано је који послови су искључени из конкурса, а обележавање 

животиња у случају када га раде лица из става 4. члана 84. нису наведена, што 

недвосмислено произилази да се послови обележавања животиња поверавају 

свима на основу конкурса.  

 

Ветеринарска комора Србије се противи давању било каквог овлашћења 

другим правним и физичким лицима као овлашћеним обележивачима у 

поступку регистрације и кретања животиња, јер је то противно Закону о 

ветеринарству и по истим одредбама они могу бити овлашћени само за 

обележавање животиња (увођење ушне маркице), што је питање процене 

Министарства када ће их у те послове по законски утврђеној процедури 

укључити. 



Надаље Ветеринарска комора Србије се противи паушалној и 

неаргументованој оцени појединих чланова Радне групе за израду правилника о 

обележавању о неажурном раду ветеринарских организација у обележавању 

животиња. Сваки ветеринар и свака ветеринарска организација имају своје име 

и могу се идентификовати и треба јасно на основу аргумената рећи ко није 

радио добро и ажурно, и шта није радио добро и ажурно. Не може се 

приписивати одговорност струци као целини. Мишљење је Ветеринарске 

коморе Србије, да је ветеринарска струка веома добро одговорила задатку 

обележавања, регистрације и праћења кретања животиња, који јој је од 2005. 

године поверен, ситније грешке су исправљање у ходу. Сада је прилика да се 

неодговорни извршиоци уколико се њихова одговорност утврди санкционишу 

ускраћивањем ових послова на конкурсу који је у току.  

Ветеринарска комора Србије се у складу са Кодексом етике ветеринарске 

струке, стара о дисциплини при обављању ветеринарске делатности у коју по 

члану 4. Закона о ветеринарству спада и обележавање и регистрација животиња,  

и до сада Етичком комитету ВКС није поднета ниједна дисциплинска пријава 

против члана ветеринарске коморе због непоштовања прописа о обележавању 

животиња. 

Молимо цењени Наслов да се у поступку измене аката о обележавању 

животиња обезбеди стриктну примену Закона о ветеринарству. 

 

 

ПРИЛОГ: извод из Закона о ветеринарству који  регулише област 

обележавања и регистрације животиња 

 

С поштовањем! 

 

 

Председник 

Ветеринарске коморе Србије 

Тиквицки Грго, др. вет.-спец. 

                              


