
УПУТСТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ  

  

  

На основу Закона о ветеринарству (”Сл.гласник РС” бр.91/05), Правилника о лиценци за обављање 

ветеринарске делатности (сагласност Министарства од 01.10.2007. године) и одлукa Управног одбора 

Ветеринарске коморе Србије од 26.10.2007. године, приликом подношења Захтева за издавање лиценце 

доктори ветеринарске медицине обавезни су да поднесу:  

  

1. Испуњен Захтев за издавање лиценце (Захтев можете преузети са сајта Коморе www.vetks.org.rs ).  

2. Оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама ветеринарске медицине са територије 

Републике Србије или нострификоване дипломе факултета ветеринарске медицине стечене ван 

територије Републике Србије. Уколико поседујете диплому последипломских студија, треба да 

приложите њену фотокопију (која не мора да буде оверена).  

3. Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту.  

4. Извод из матичне књиге рођених, односно извод из матичне књиге венчаних за оне који су 

мењали презиме или се оно разликује од оног на дипломи.  

5. Уверење о држављанству, односно дозвола за рад у колико се ради о страном држављанину.  

6. Фотокопију уплатнице о плаћеној чланарини до датума подношења захтева за лиценцу 

(чланство у Комори се доказује плаћеном чланарином од 1. јануара 2007. године - за оне који 

су у то време били запослени, односно од месеца запошљавања). Чланарина износи 300 динара 

месечно, односно 3.600 динара годишње.  

7. Фотокопију уплатнице о плаћеној накнади за издавање лиценце која се плаћа у пет рата - по 

2000 динара (сваке године) 5х2000 = 10.000 динара.  

8. Оверену Изјаву подносиоца захтева да нема правоснажну забрану обављања ветеринарске 

делатности и да се против њега не води кривичан поступак који је у току (текст изјаве преузмите 

са сајта Коморе, попуњавате лично и оверавате у општини или суду);  

9. Писмену препоруку два члана Коморе који имају лиценцу (текст препоруке на сајту Коморе).  

10. Потврда о стажу осигураника из ПИО фонда (листинг пријава и одјава са осигурања).  

  

Комора је дужна да Подносиоцу захтева који испуњава услове из чл.2. Правилника о лиценцама за 

обављање ветеринарске делатности и уз Захтев приложи комплетну документацију из чл.3 овог 

Правилника (горе побројана документа од броја 2 до 10.), изда лиценцу на пет година у року од 30 

дана. 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 или се доноси лично у просторије Ветеринарске коморе Србије, 11129 Београд, Булевар 

ослобођења 18.  

   

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.  

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

број лиценце.  

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

  

  


