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Поштовани господине директоре! 

 

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 се налазимо у временском периоду наступања наредне 

године, 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 наредном периоду предлаже Управи за Ветерину 

следећи 

ПРОТОКОЛ 

заједничких активности ради подизања нивоа 

здравствене заштите  животиња у 2013. години: 

 

1. Организовати састанак директора научних и 

специјалистичких ветеринарских Института у 

просторијама Ветеринарске коморе Србије на 

иницијативу директора Управе за Ветерину, а на позив 

председника Ветеринарске Коморе Србије. 

Тема састанка: Програм мера здравствене заштите 

животиња за 2013. годину. 

Време састанка : друга половина новембра 2012. године. 

 

2. Организовати састанак епизотиолога научних и 

специјалистичких ветеринарских Института у 

просторијама Ветеринарске Коморе Србије на 

иницијативу директора Управе за Ветерину, а на позив 

председника Ветеринарске коморе Србије 

Тема састанка : Програм мера здравствене заштите 

животиња за  2013. годину. 

Време састанка : прва половина децембра 2012. године. 

 



3. 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 

 

4. Програм мера здравствене заштите животиња: 

• извршење у 2012. години 

• проблеми и примедбе 

 

5. Програм мера здравствене заштите животиња за 2013. годину: 

• Обухват Програма мера 

• Цене Програма мера 

• Доношење ПМ до 31.01.2013. године 

 

6. Таксе – накнаде у 2013. години за: 

• Обележавање животиња 

• Издавање уверења о здравственом стању животиња 

• Ветеринарско санитарне прегледе животиња 

 

7. Издавање уверења о здравственом стању животиња за Косово и 

Метохију 

 

8. 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 

• Представник Ветеринарске Коморе Србије у раду Комисије за 

спровођење конкурса и представници ВКС по окрузима 

• Потреба јавног и транспарентног рада Комисије 

 

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

 

10. 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 наредних 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. спец. вет. 

               


