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Записник 

 

 

 

са 100. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана 

28.06.2021. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 13,00 

часова. 

 

У раду седнице учествовали:  

 

Председник УО: Дубравко Гудурић  

Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић Бобан Ђурић,  и Дарко Бошњак.  

Због оправданих разлога Зоран Цветковић и Драгана Кривокућа   нису  

присуствовали на седници.   

 

 Седници су присуствовaли: Председник ВКС Мишо Коларевић иадвокат 

ВКС Милоп Станојчић и секретар Коморе  Жолт Кало. 

 

Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио  следећи 

дневни ред за 100. седницу Управног одбора: 

 

1. Усвајање записника са 99. седнице УО; 

2. Усвајање Одлука са електронских седница 100-1 Донација 

епизоотиолошки дани 

100-2Финансијска помоћ породици преминулог колеге Славољуба 

Јовића 

100-5 Донација „ Clinica veterinaria „ 

3. Предлог нацрта Закона о изменама и допунама Закона о 

ветеринарству; 

4. Разно; 

 

 

 Једногласно је усвоје дневни ред  

 

Ад. 1. Усвајање записника са 99. седнице УО; 

 

Одлука: Једногласно је усвојен записник са 98. седнице УО 

 

 

Ад.2 Усвајање Одлука са електронских седница; 

 

Одлука: Једногласно су  усвојене Одлуке са  електронских седница  
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Ад. 3. Предлог нацрта Закона о изменама и допунама Закона о 

ветеринарству; 

 

Разматрајући пристигле предлоге из РО везани за нацра Закона о изменама 

и допунама Закона о ветеринарству, УО је одлучио да се надлежном 

министарству упути  допис ( прилог 1.  Детаљне примедбе на нацрт измене 

Закона о ветеринарству и прилог 2. допис Академије ветиранарске 

медицине СВД –а ). 

 

Допис ВКС: 

 

Поштовани,  

поводом Нацрта измене Закона о ветеринарству (прецизније члана 10. 

Закона о ветеринарству), Ветеринарска комора Србије Вас у даљем тексту 

обавештава о свом ставу.  

 

Ветеринарска комора Србије исказује разумевање у погледу потребе за 

унапређењем законских решења и мера које ће допринети смањењу ризика 

од појаве и ширења нарочито опасних заразних болести. Исто тако се 

исказује разумевање за позицију власника и држалаца животиња које се гаје 

у комерцијалне сврхе, а који се непрекидно суочавају са проблемима у 

производњи и нарочито са проблемима у пласману својих производа. 

 

Иако је, према образложењу које нам је достављено уз овај Нацрт, 

предложена измена Закона о ветеринарству, усмерена ка томе да се смањи 

ризик од преношења нарочито опасних заразних болести и сточарима 

олакша приступ ветеринарским услугама, нe можемо да се сагласимо са 

предложеним решењем, а посебно не са поменутим образложењем. 

 

Наиме, предложеним изменама се суштински мења концепт пружања 

ветеринарских услуга, како у погледу спровођења здравствене заштите 

животиња на самим фармама, тако и у погледу спровођења послова из 

Програма мера здравствене заштите животиња. Такав заокрет се не може 

учинити једноставним и “ad hoc” изменама Закона, већ свеобухватном 

анализом и изменама и других одредби. 

 

Један од  проблема у доношењу ових измена Закона јесте што ће се 

оснивањем ветеринарских служби на газдинствима, по предвиђеним 

условима, ускратити појединим ветеринарским станицама послови из 

Програма мера, чиме ће се, због смањеног обима посла, појавити вишак 

радне снаге у овим субјектима. Наведени субјекти неће моћи тај проблем да 

превазиђу, јер их Закон о ветеринарству, у члану 17. обавезује да у радном 

односу имају најмање 3 доктора ветеринарске медицине. Услед наведеног 
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се намеће питање зашто се и за њих не релаксирају законске обавезе у том 

погледу? 

 

Иначе, предметна измена Закона о ветеринарству представља један у низу 

аката којим се ветеринари искључују, додуше не формално али суштински 

свакако, из послова који су директно или индиректно везани за здравствену 

заштиту животиња и сузбијање заразних болести, почев од Закона о 

сточарству. 

 

⚫ Апсурдно је у образложењу стављати терет могућег ширења заразних 

болести  ветеринарима, као припадницима еснафа и струке, чија је 

првенствена улога спречавање ширења заразних болести. Како је могуће 

замислити да ће власници животиња, сада и као власници ветеринарске 

службе, уз озбиљно компромитовање самосталности ветеринара у 

обављању послова здравствене заштите, бити одговорнији у 

активностма на спречавању ширења заразних болести? Замислите на 

шта би личила ситуација у којој би пацијенти руководили КОВИД 

болницом. 

⚫ Простом анализом већине случајева појаве нарочито опасних заразних 

болести може се утврдити да се у огромној већини случајева ради о 

неиспуњењу обавеза власника, односно држаоца животиња, а које су 

садржане у члану 6. Закона о ветеринарству. Као власнику службе на 

газдинству и власнику животиња, отворена су врата за даље 

непоштовање и злоупотребу права и обавеза из поменутог члана.  

⚫ С друге стране, повећава се могућност неблаговременог пријављивања 

здравствених проблема у запату  под притиском власника. 

⚫ Подсећамо да је у оквиру пројекта „Јачање система здравља и добробити 

животиња“ у току рад на обухватнијим изменама и допунама Закона о 

ветеринарству, што уједно представља један од разлога да се не посеже 

за било каквим парцијалним и несистематичним изменама прописа.  

 

Услед свега наведног Ветеринарска комора Србије исказује свој став 

односно апелује: 

 

1. Да се Нацрт измена Закона о ветеринарству повуче из даље 

процедуре. 

 

2. Да се формира Радна група за израду нацрта Закона о 

ветеринарству, а коју ће, поред представника Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, чинити представници 

Ветеринарске коморе Србије, представници удружења власника 

и држалаца животиња, као и представници академске заједнице.  
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Прилог 1:Детаљне примедбе ВКС на нацрт измене Закона о 

ветеринарству.  

Прилог 2 : Примедбе Академије ветеринарске медицине СВД-а на 

нацрт измене Закона о ветеринарству.  

 

 

Одлука: Једногласно усвојено. 

 

 

 

Састанак се завршио у 15,00  часова. 

 


