
УПУТСТВО ЗА ПРОДУЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

 

На основу Закона о ветеринарству (”Сл.гласник РС” бр.91/05) и Правилника о Лиценци за обављање ветеринарске 

делатности, Захтев за продужавање постојеће Лиценце подноси се у року од најраније 90, а најкасније 60 дана пре истека 

важности Лиценце. 

Приликом подношења Захтева за продужавање постојеће Лиценце доктори ветеринарске медицине обавезни су да 

поднесу:  
 

1.Фотокопију постојеће лиценце; 

2.Изјаву Подносиоца захтева да нема правоснажну забрану обављања ветеринарске делатности и да се против њега не 

води кривичан поступак који је у току; 

3.Фотокопију радне књижице чиме се доказује дужина радног стажа, где једна година радног стажа носи 0.2 бода. 

 

Стручно-административна служба Коморе утврђује: 

 

1.   Да ли је подносиоцу захтева привремено или трајно одузета Лиценца у моменту продужавања лиценце; 

2.   Испуњеност услова о стручном усавршавању (број остварених бодова); 

 

Комора је дужна да Подносиоцу захтева који испуњава услове из чл.9. Правилника о лиценцама за обављање 

ветеринарске делатности и уз Захтев приложи комплетну документацију из чл.10 овог Правилника (горе побројана 

документа од броја 1 до 4.), изда Решење за продужавање постојеће лиценце на пет година у року од 30 дана, Решењем 

Председника Коморе, а на предлог Управног одбора Коморе. 

Стручна служба Коморе води Регистар издатих, продужених, привремено и трајно одузетих лиценци, као и лиценци 

којима је истекао рок важности. 

Достављање Захтева: 

Целокупна документација се може послати препорученом поштом на адресу Ветеринарске коморе Србије, 11129 Београд, 

пост.фах 41, Булевар ослобођења 18, или се доноси лично у просторије Ветеринарске коморе Србије, на истој адреси. 

 

Уплата чланарине и накнаде за лиценцу  

 

Уплата чланарине и накнаде за лиценцу  се обавља на рачун : 

Ветеринарске коморе Србије број 205-206170-50 уз назнаку „за чланарину и лиценцу“ 

према броју регионалног одбора за оне који уплаћују први пут. 

Чланарина је 300 динара месечно, а годишња накнада за лиценцу 2000 динара. 

Колеге који већ имају издату лиценцу приликом уплате треба да се позову на  

свој број лиценце. 

 




