
ЗАКЉУЧЦИ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О  
НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВЕТЕРИНАРСТВУ 
 

У образложењу Нацрта Закона о изменама Закона о ветеринарству, којим се предлаже 
измена члана 10. и ствара могућност да „Правно лице које се бави узгојем стоке и 
сточарском производњом може за потребе сопственог сточарства на фармама у 
сопственом власништву да оснује ветеринарску службу као ветеринарску станицу ИЛИ 
ВЕТЕРИНАРСКУ АМБУЛАНТУ (у даљем тексту: ветеринарска служба) са статусом 
правног лица“ а не наводи се у којим случајевима је могуће да се ветеринарска служба 
региструје као ветеринарска амбуланта. Неопходно је утврдити јасне критеријуме у 
погледу врсте, категорије и максималног броја животиња које би могла да опслужује 
ветеринарска амбуланта као ветеринарска служба. У супрутном би се потпуно урушили 
критеријуми за формирање ветеринарских организација и унела конфузија у 
ветеринарски систем Републике Србије. 

Ветеринарска амбуланта према важећем Закону о ветеринарству мора имати у радном 
односу једног ветеринара. Један ветеринар или било који други стручњак, не може бити 
служба. 

Законом о ветеринарству члном 16. став 1, тачка 10. предвиђено је да ветеринарска 
амбуланта „Спроводи Програм мера здравствене заштите животиња ако у одређеној 
епизоотиолошкој јединици није организована ветеринарска станица“. Уколико се 
ветеринарској служби која је регистрована као амбуланта дозволи спровођење Програма 
мера здравствене заштите животиња, мора се дозволити и ветеринарској амбуланти да 
конкурише за поверене послове. У супротном се доводи у дискриминаторски положај. 

У образложењу Нацрта наводи се да „ се смањује ризик преношења заразних болести 
преко ветеринара и утиче на опште мере биосигурности на фармама и на тај начин се 
смањује ризик да ветеринар који ради здравствену заштиту на другим мањим 
газдинствима (у надлежној ветеринарској станици) прошири евентуалну заразну болест“ 
?! До сада није познат ни један случај  

појаве заразне болести на фармама које су пренели ветеринари из надлежних 
ветеринарских станица. Уколико би се број извршиоца послова заштите здравља и 
добробити животиња на фармама смањио без прецизних критеријума, повећао би се 
ризик по здравље и добробит животиња. 

У образложењу Нацрта наводи се „На газдинствима на којима здравствену заштиту 
обављају ветеринари из ветеринарских служби до сада није било појаве нарочито 
опасних заразних болести животиња које би угрозиле здравље животиња и производњу 
уопште, а самим тим довеле до великих материјалних трошкова“. Ова тврдња је нетачна, 
јер је дошло до појаве афричке куге свиња на фарми у Халову, која има ветеринарску 
службу и на којој је еутаназирано око 18.000 свиња! 

Напомињемо да је 2019. године измењен Правилник о условима у погледу објеката и 
опреме које морају испуњавати одгајивачке организације и организације са посебним 
овлашћењима (Сл. гласник 90/2019). Наведеним Правилником из 2009. (Сл. гласник 
103/2009), било је предвиђено да лице које може бити запослено у инкубаторској станици 
може бити и/или ветеринар. Изменама Правилника је предвиђено да је лице запослено у 
инкубаторској станици са стеченим високим образовањем, искључиво из области 
сточарства или зоотехнике. Ветеринар као могућност, Правилником није предвиђен. Ово 
ће свакако бити велики проблем у процесу „Оцене регулаторног и контролног система 
управљања производњом живине и/или живинских производа из трећих земаља које су на 



списку за извоз те врсте робе у Европску унију“, кога управо спроводи Европска комисија 
у Републици Србији. Прописима Европске уније и Републике Србије предвиђено је да је 
лице задужено за заштиту здравља животиња, доктор ветеринарске медицине. 
Елиминацијом ветеринара из инкубаторске станице као кључног места за спречавање 
ширења болести живине, биће доведана у питање могућност наших произвођача за 
пласман ове врсте робе на тржиште Европске уније. Нацртом Закона о изменама Закона 
о ветеринарству наставља се са минимизирањем значаја ветеринарске професије на 
штету сточарске производње, прехрамбене индустрије, привреде, државе и друштва у 
целини. 

 
П Р Е Д Л О З И 
 

1. Повући Нацрт Закона о изменама Закона о ветеринарству, из процедуре за усвајање. 

2. У сарадњи Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Србије и Европске уније, у току је реализација Пројекта „Јачање система здравља и 
добробити животиња“ у оквиру кога се већ ради на изменама Закона о ветеринарству. 
У оквиру овог Пројекта интензивирати активности на доношењу измена или новог 
Закона о ветеринарству. 

3. Формирати радну групу за доношење Закона о ветеринарству коју би сачињавали 
стручњаци из свих професија заинтересовани за примерну овог Закона. 

 

 

 

 

 

 


