
 

Klasa: 322-01/15-01/315 

Ur.br.: 312-16-2 

Zagreb, 18. listopada 2016. 

 

 

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 
 

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Statuta Hrvatske veterinarske komore 

("Narodne novine" br. 89/2016), predsjednik Hrvatske veterinarske komore, dopisom 

Klasa: 322-01/16-01/266, Ur. br.: 312-16-1, od 6. listopada 2016. godine sazvao je 

redovnu godišnju Skupštinu HVK, koja je održana dana 18. listopada 2016. godine, u 

Velikoj predavaonici Veterinarskog fakulteta, Heinzelova 55, ZAGREB, s početkom u 

10.00 sati, te je predložio sljedeći dnevni red: 

 

1. Otvaranje Skupštine 
2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja 

zapisnika 
3. Utvrđivanje dnevnog reda 
4. Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine, održane dana 22. 

rujna 2015. godine 
5. Izvješće predsjednika o radu HVK  
6. Izvješće Nadzornog odbora HVK  
7. Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2015. godini 
8. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2017. godinu 
9. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 
10. Donošenje Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine 
11. Razno 
 

 

1. točka: Otvaranje skupštine 

 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., otvara 

Skupštinu HVK, pozdravlja novog dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Nenada Turka, ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta izv. 

prof. dr. sc. Borisa Habruna te sve nazočne delegate, odnosno članove Skupštine 

Hrvatske veterinarske komore. 

 

 

2. točka: Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i verifikacijske komisije. 

 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., napominje da 

je za rad Skupštine potrebno izabrati članove radnih tijela te je za za članove radnog 

predsjedništva predložio: 

- za predsjednika radnog predsjedništva dr. sc. Josipa Križanića,  



- za članove: Zdenka Muževića, dr. med. vet., mr. Antu Šarića., mr. Danimira 

Kolmana i  mr. Igora Markovića; 

 

Za zapisničara je predložio Alku Sasunić, a za ovjerovitelje zapisnika dr. sc. Vinka 

Medvida i Tatjanu Zajec, dr. med. vet.  

 

Za članove verifikacijske komisije predložio je Vlastu Antunac, dr. med. vet., Miljenka 

Cmrečka, dr. med. vet. i univ. mag. Ivicu Vujevića, dr. med. vet. 

 

Prijedlog je dao na glasovanje i isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Nakon tog, predsjednik HVK Ivan Forgač, dr. med. vet., pozvao je članove radnog 

predsjedništva da zauzmu svoja mjesta, oni su zauzeli svoja mjesta nakon čega je  

Skupština nastavila sa zasjedanjem. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, pozdravio je sve prisutne u 

svoje ime i u ime radnog predsjedništva te je pozvao goste da se obrate članovima 

Skupštine, odnosno dekana Veterinarskog fakulteta prof. dr. sc. Nenada Turka. 

 

Dekan Veterinarskog fakulteta, prof. dr. sc. Nenad Turk, pozdravlja pozdravlja sve 

nazočne u svoje ime i u ime djelatnika fakulteta. Svima je poželio ugodan boravak na 

Veterinarskom fakultetu te je naglasio da će Veterinarski fakultet i nadalje davati 

podršku svim aktivnostima Hrvatske veterinarske komore. Nadalje je istaknuo da je 

Veterinarski fakultet integrativni dio Komore, da svi djelovi veterinarske struke moraju 

zajednički doprinositi njenom razvoju te da je nužna suradnja Komore, Veterinarskog 

fakulteta, Hrvatskog veterinarskog instituta i Uprave za veterinarstvo. 

Nadalje, naglasio je da dolazi novo vrijeme, u kojem svi zajedno za struku moramo 

tražiti najbolja rješenja u cilju njenog jačanja i unapređenja. 

Na kraju Skupštini je zaželio uspješan rad. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, pozvao je ravnatelja 

Hrvatskog veterinarskog instituta izv. prof. dr. sc. Borisa Habruna, da se obrati skupu. 

 

Izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, pozdravio je sve prisutne u svoje ime i u ime svih 

djelatnika Hrvatskog veterinarskog instituta, naglasio je da su članovi Hrvatskog 

veterinarskog instituta odnedavno i članovi Komore te je napomenuo da će rado 

doprinositi razvoju veterinarske struke i jačanju njenog ugleda. Nadalje, u svom 

izlaganju napomenuo je da je nužna što bolja suradnja svih sastavnica veterinarske 

struke. 

Na kraju izlaganja, Skupštini  je zaželio  uspješan rad. 

 

 



Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, pozvao je članove 

verifikacijske komisije da podnesu izvješće, kako bi Skupština mogla dalje nastaviti s 

radom i donositi valjane odluke. 

 

Nakon uvida u listu prisutnih članova Skupštine i prebrojavanja prisutnih članova, u 

ime verifikacijske komisije Miljenko Cmrečak, dr. med. vet., izvijestio je članove 

Skupštine Hrvatske veterinarske komore da je na sjednici nazočno 43 članova, da je 

12 članova Skupštine putem punomoći ovlastilo druge članove, odnosno da je na 

Skupštini s punomoćima nazočno 55 članova. 

Naglasio je da Skupština ima ukupno 75 članova, s obzirom na broj nazočnih 

članova da Skupština ima kvorum, odnosno da može zasjedati i donositi valjane 

odluke.  

Popis nazočnih članova i punomoći nalazi se u prilogu ovoga zapisnika i njegov je 

sastavni dio. 

 

 

3. točka: Utvrđivanje dnevnog reda 

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, predložio je sljedeći dnevni 

red: 

 
1. Otvaranje Skupštine 
2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja 

zapisnika 
3. Utvrđivanje dnevnog reda 
4. Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine, održane dana 22. 

rujna 2015. godine 
5. Izvješće predsjednika o radu HVK  
6. Izvješće Nadzornog odbora HVK  
7. Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2015. godini 
8. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2017. godinu 
9. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 
10. Donošenje Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine 
11. Razno 

 

Dao je predloženi dnevni red na raspravu, nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu 

predloženog dnevnog reda, nakon čega je isti dao na glasovanje. 

Glasovanjem je dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 

4. točka: Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine 

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, izvijestio je članove 

Skupštine da Skupština mora potvrditi zapisnik s prošlogodišnje Skupštine održane 

dana 22.09.2015. godine. 

Naglasio je da je zapisnik objavljen u Hrvatskom veterinarskom vjesniku koji je 

dostavljen svim članovima Komore, pa tako i članovima Skupštine, da je stavljena na 



web stranicu Hrvatske veterinarske komore, zajedno s ostalim materijalima za 

Skupštinu, kako je to navedeno i u pozivu na Skupštinu te da je poslan e-mailom 

veterinarskim organizacijama i veterinarskim praksama u kojima su zaposleni članovi 

Skupštine. 

Postavio je pitanje članovima Skupštine da li ima potrebe da se zapisnik čita, članovi 

Skupštine jednoglasno su se izjasnili su se da nije potrebno čitati zapisnike. 

 

Otvorio je raspravu o zapisniku s prethodne Skupštine, članovi Skupštine nisu imali 

primjedbi na zapisnik. 

Zapisnik je dao na glasovanje, članovi Skupštine jednoglasno su ga potvrdili. 

 

 

5. točka: Izvješće Predsjednika o radu HVK  

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet. pozvao je predsjednika HVK da 

podnese izvješće o radu Hrvatske veterinarske komore za 2015. godinu.  

 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Forgač, dr. med. vet., iznio je 

izvješće o radu Hrvatske veterinarske komore. 

 

Izvješće predsjednika o radu Hrvatske veterinarske komore nalazi se u prilogu ovoga 

zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Na kraju iznošenja izvješća predsjednika, predsjedavajući radnog predsjedništva, dr. 

sc. Josip Križaniić, potaknut izvješćem predsjednika naglasio je da je prije par dana 

dobio račun odvjetnika za pružanje usluge pomoći oko jedne ovrhe te da cijena 

njihovog radnog sata iznosi 1300,00 kn, a da se veterinarsku struku tjera da radi 

iznimno stručne i odgovorne poslove po 50,00 kn. 

Nakon tog, predlaže da se točka 6., 7. i 8. objedine, daje prijedlog na glasovanje i isti 

je jednoglasno prihvaćen. 

 

6. točka: Izvješće nadzornog odbora 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet. pozvao je članove Nadzornog 

odbora da podnesu izvješće Nadzornog odbora. 

 

Također, ispričao je ravnatelja Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tomislava 

Kiša, dr. med. vet., koji je poslao poruku da zbog obveza koje ima u ministarstvu 

zdravlja nije u mogućnosti nazočiti Skupštini. 

 

Izvješće Nadzornog odbora Hrvatske veterinarske komore iznio je član Nadzornog 

odbora, Darko Damjanović, dr. med. vet.. 

 

Zapisnik nadzornog odbora, koji je kao izvješće iznio Darko Damjanović, dr. med. 

vet., nalazi se u prilogu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 



 

7. točka: Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2015. godini 
 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., pozvao je gospođu Luciju 

Josipović, djelatnicu Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore da podnese 

Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatske veterinarske komore u 2015. godini. 

 

Djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore Lucija Josipović, 

pozdravila je sve članove Skupštine. 

Naglasila je da je napravljen Plan financijskog poslovanja za 2017. godine, on je 

obveza za sve neprofitne organizacije, ta obveza proizlazi iz Zakona o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji je donesen 2014. godine. Na 

osnovi navedenog Zakona, sve  neprofitne organizacije, pa tako i naša Komora, 

moraju do kraja godine donijeti plan financijskog poslovanja za narednu godinu. 

Nadalje u svom izlaganju, istaknula je da je ministar financija, na  temelju navedenog 

zakona, donio tri pravilnika kojima se uređuje način poslovanja i računovodstva 

neprofitnih organizacija, i to: 

- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računovodstvenom planu; 

- Pravilnik o izvješćivanju, neprofitnom računovodstvu, računovodstvenom 

planu i registru neprofitnih organizacija  

- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja, kontrole te izrade izvršavanja 

financijskog plana neprofitnih organizacija. 

Istaknula je da je Hrvatska veterinarska komora svoje računovodstvo i financijsko 

poslovanje uskladila s navedenim zakonskim odredbama. 

Nakon tog Skupštini je podnijela izvješće o financijskom poslovanju Hrvatske 

veterinarske komore u 2015. godini. 

Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatske veterinarske komore u 2015. godini 

nalazi se u prilogu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Nakon podnošenja izvješća, izvijestila je članove Skupštine o novostima koje 

proizlaze iz navedenih zakonskih odredbi, vezano za obvezu neprofitnih organizacija 

koja se odnosi na ispunjavanje upitnika o funkcioniranju upravljanju, kontroli i 

financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Obveza ispunjavanja upitnika, 

počela  je 2015. godine, Hrvatska veterinarska komora, navedeni upitnik je ispunila, 

on se sastoji od seta pitanja koja se odnose na računovodstvo i financijsko 

poslovanje neprofitnih organizacija, koja su složena u 5 poglavlja, na pitanja se daju 

odgovori Da, Ne, Neprimjenjivo, svrha upitnika je procjena provedbe navedenog 

zakonodavnog okvira koji regulira financijsko i računovodstveno poslovanje 

neprofitnih organizacija, upitnik se ne dostavlja državnim institucijama, s njim se 

mora upoznati najviši organ upravljanja neprofitne organizacije, te ga je u tom smislu 

prikazala Skupštini Hrvatske veterinarske komore. 

 

 

 



8. točka: Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2017. godinu 
 

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., pozvao je gospođu Luciju 
Josipović, djelatnicu Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore da podnese 
Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu. 
 

Djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore Lucija Josipović, 

podnijela je prijedlog Plan financijskog poslovanja Hrvatske veterinarske komore za 

2017.  godinu.  

Prije podnošenja izvješća, naglasila je da je, temeljem propisa koji uređuju financijsko 

poslovanje neprofitnih organizacija, do kraja godine potrebno donijeti Plan 

financijskog poslovanja za narednu godinu te da ta obveza teče od ove godine. 

Istaknula je da metodologija planiranja financijskog plana mora sadržavati plan 

prihoda i rashoda, plan prihoda i rashoda mora biti najmanje na razini skupine, no 

može biti i detaljnjiji te plan zaduživanja i odplate. 

Nadalje je naglasila da je došlo do promjene metodologije obračuna prihoda i 

rashoda, vezano za organizaciju stručnih skupova, da je Komora do sada 

računovodstveno knjižila samo razliku prihoda i rashoda, a da su tvrke kojima je 

povjerena organizacija skupova prihode i rashode knjižile kod sebe te da je to jedan 

od razloga značajnog povećanja prihoda i rashoda u Planu finacijskog poslovanja za 

2017. godinu, ako ga uspoređujemo s ostvarenim prihodima i rashodima u 2015. 

godini. Drugi razlog povećanja planiranih rashoda je odlazak računovodstvenog 

radnika u mirovinu te zapošljavanje novog djelatnika, tako da će jedno vrijeme dva 

djelatnika biti plaćana za isti posao, dok je treći razlog za povećanje rashoda u 2017. 

godini, nabavka izrade jedinstvenog informacijskog sustava Hrvatske veterinarske 

komore. 

Nakon tog iznijela je prijedlog Plana financijskog poslovanja HVK za 2017. godinu, 

on se  nalazi se u prilogu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 

9. točka: Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 

 

Predsjednik radnog predsjedništva dr. sc. Josip Križanić otvora raspravu o izvješćima 

pod točkom 5., 6., 7. i 8. dnevnoga reda. 

 

Nitko se ne javlja za raspravu niti je bilo primjedbi na podnesena izvješća. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća 

Izvješće Nadzornog odbora HVK, koje je bilo pod  pod točkom 5. dnevnog reda 

Skupštine. 

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su prihvatili  Izvješće Nadzornog odbora. 

 



Predsjednik radnog predsjedništva, daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća 

Izvješće predsjednika Komore o radu za 2015. godinu, koje je bilo pod  pod točkom 

6. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su prihvatili  Izvješće predsjednika Komore o radu 

Hrvatske veterinarske komore za 2015. godinu. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva, daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća 

Izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2015. godini, koje je bilo pod  pod točkom 

7. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su prihvatili Izvješća o financijskom poslovanju HVK 

u 2015. godini. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva, daje na glasovanje prijedlog da se usvaja 

Prijedloga financijskog plana za 2017. godinu, koje je bilo pod  pod točkom 8. 

dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su usvojili  Prijedlog financijskog plana HVK za 2017. 

godinu.  

 

 

10. točka: Donošenje Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske 
medicine 
 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet. pozvao je tajnika Hrvatske 

veterinarske komore dr. sc. Anđelka Gašpara, da podnese izvješće. 

 

Tajnik Hrvatske veterinarske komore dr. sc. Anđelko Gašpar, u svom izvješću je 

istaknuo da Odbor za stručno usavršavanje, nakon njegovog konstituiranja počeo sa 

izradom prijedloga Pravilnika. 

Prijedlog Pravilnika Odbor za stručno usavršavanje dostavio je Upravnom odboru, 

koji ga je poslao na javnu raspravu. Javna rasprava je trajala relativno dugo, prijedlog 

Pravilnika dostavljen je svim veterinarskim organizacijama, svim veterinarskim 

praksama, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, Hrvatskom veterinarskom 

institutu, Veterinarskom fakultetu te članovima Odjela za male životinje. Tijekom 

rasprave zaprimili smo nekoliko primjedbi i prijedloga vezano za prijedlog Pravilnika, 

sve primjedbe i prijedloge raspravljene su od strane Odbora za stručno usavršavanje,  

neke primjedbe i prijedlozi su prihvaćeni, za primjedbe i prijedloge koji nisu 

prihvaćeni data su stručna obrazloženja zbog čega iste nisu prihvaćene. 

Nakon provedene javne rasprave, Odbor za stručno usavršavanje poslao je prijedlog 

Pravilnika Upravnom odboru na usvajanje, na zadnjoj sjednici Upravni odbor je 

prihvatio prijedlog Pravilnika te ga je uputio ovoj Skupštini na donošenje, u obliku 



kakvog ste ga dobili s pozivom na Skupštinu i kakav je objavljen na našoj web 

stranici. 

 

Nadalje, naglasio je da neće čitati Pravilnik, nego da će istaknuti samo neke novosti 

koje donosi Pravilnik i to: 

 

- da Pravilnik regulira sadržaj, postupak i rokove stručnog usavršavanja doktora 

veterinarske medicine; 

- da Pravilnik određuje obvezu stručnog usavrašavanja kao uvjet za produljenje 

licencije; 

- da Pravilnik regulira sve oblike stručnog usavršavanja; 

- da Pravilnik po prvi puta regulira pitanje međunarodno priznatih specijalizacija; 

- da Pravilnik propisuje izradu godišnjeg plana stručnog usavršavanja, koji 

potvrđuje Upravni odbor, a donosi Skupština; 

- da Pravilnik regulira održavanje stručnih usavršavanja koja nisu predviđena 

godišnjim planom, u slučaju potrebe, kao što je npr. bio slučaj pojave Bolesti 

kvrgave kože; 

- da Pravilnik propisuje postupak realizacije i provedbe stručnog usavršavanja; 

- da Pravilnik propisuje tko i na koji način može obavljati stručno usavršavanje; 

- da se u prilogu Pravilnika, nalazi tzv. bodovna lista kojom se valoriziraju svi 

oblici stručnog usavršavanja, da dr. vet. med. u 5 godina mora skupiti 

najmanje 30 bodova da bi produljio licenciju, da nakon 5. produljenja broj 

bodova za produljenje licencije mora biti najmanje 15, da dvije trećine 

ostvarenih bodova moraju biti iz područja djelatnosti kojim se veterinar 

primarno bavi; 

- da je pravilnikom propisan postupak provjere stručnosti, za one kolege koji u 

propisanom vremenu nemaju potrebiti broj bodova za produljenje licencije; 

- da je u prijelaznim i završnim odredbama propisano da svi veterinari kojima je 

licencija izdana nakon 1.1.2016. godine uvjete za produljenje licencije 

ostvaruju na temelju ovog Pravilnika, svi ostali produljenje ostvaruju na temelju 

starog Pravilnika, nakon čega će novo produljenje ostvarivati temeljem uvjeta 

propisanih novim Pravilnikom. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, otvorio je raspravu. 

Nije bilo primjedbi vezano za Pravilnik, nakon čega je prijedlog Pravilnika dao na 

glasovanje. 

Prijedlog Pravilnika jednoglasno je prihvaćen od svih članova Skupštine. 

 

 

13. točka: Razno 

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, otvorio je raspravu pod 

točkom Razno. 

 



Za riječ se javio Ivica Vujević, univ mag., dr. med. vet. , koji je u svom izlaganju iznio 

problematiku nelegalnog prometa životinja, plutajućih goveda, klanja životinja, 

nesavjesnog rada pojedinih djelatnika pojedinih kontrolnih tijela, ističući stanje 

objekata i njihovog rada, koje su zatekli kada su djelatnici njegovog kontrolnog tijela 

dobili te objekte, da u njima obavljaju službene kontrole. 

Također, istaknuo je da trenutno nitko ne nadzire niti kontrolira mesnice te da se 

tamo radi svašta. 

 

Za riječ se javio predsjedavajući radnog predsjedništava, dr. sc. Josip Križanić, koji je 

istaknuo da će kao saborski zastupnik  u narednom periodu, kao i u dosadašnjem 

mandatu saborskog szastupnika, konstantno upozoravati na nedostatni sustav 

sigurnosti hrane, nedostatnost kontrole uvezenog mesa i proizvoda i nepostojanje 

kontrola u mesnicama. Nadalje ističe da akademski obrazovani ljudi i profesori ne 

znaju da mi nemamo gotovo nikakav sustav kontrole uvezenog te da je potrebno 

promicati to kroz javnost kako bi ljudi bili informirani i kako bi promicali svijest zaštite 

domaće proizvodnje i kvalitete. 

 

Za riječ se javio prof. dr. Petar Džaja, on je u svom izlaganju napomenuo da je na 

jednoj od sjednica fakultetskog vjeća raspravljana problematika označavanja 

životinja, nakon čega su fakultet i komora u ime cijele struke poslali dopis na ministra 

i ravnatelja uprave tražeći da poslove označavanja ovaca, koza i kopitara obavljaju 

samo i isključivo veterinari. 

Ističe da je naša Uprava prihvatila EU propise, ne uzimajući u obzir naše 

specifičnosti, tako da je bilo uginuća ovaca i koza nakon označavanja bolusima u 

dišne puteve kod ovaca od strane djelatnika HPA i samih posjednika. 

 

Dr. sc. Josip Križanić, u svom izlaganju ističe da par milijuna kuna za državu ne smije 

biti razlog za smanjenje sigurnosti hrane i smanjenje učestalosti službenih kontrola. 

 

Predsjednik HVK, Ivan Forgač, dr. med. vet., u svom izlaganju ističe da se slaže sa 

svim što je rekao kolega Vujević, ističe da Komora u svim situacijama ističe i 

naglašava problematiku i traži rješavanje problematike, naglašava da su to poslovi 

Uprave za koje je ona nadležna i odgovorna, da često u Upravi Komora ne može 

naći sugovornike, da tamo uglavnom rade ljudi koji nemaju niti jednog radnog dana 

staža na terenu i da oni ne razumiju provedbu poslova na terenu, da smo sada s 

Upravom imali natezanja oko 2,00 kn za cijepljenje protiv Bolesti kvrgave kože, da 

iako više nemamo dvije Uprave da u Upravi ima više struja tako da za određene 

stvari dolaze oprečna mišljenja i stavovi. 

Nadalje ističe da će se nakon formiranja nove Vlade na svim nivoima tražiti 

rješavanje sve navedene problematike, posebice kontrole mesnica i ako tu ne bude 

reakcija da će se ići u javnost time da u njima nema nikakvih kontrola te da potrošači 

ne znaju što jedu. 

Na kraju je istaknuo da mi kao struka moramo napraviti sve da se poslovi javnih 

ovlasti obavljaju stručno, profesionalno i odgovorno te da Uprava ima jako puno 



primjedbi na naš rad, a isto tako Časni sud Hrvatske veterinarske komore ima najviše 

posla, od svih tijela Komore. 

 

Ivica Ukić, dr. med. vet, ističe da se novim Pravilnikom povećava broj potrebnih 

bodova za produljenje licencije. 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet., u svom izlaganju ističe da je smisao donošenja novog 

Pravilnika da kroz propisani sustav stručnog usavršavanja podižemo razinu znanja 

kolega, kako bi što kvalitetnije obavljali svoje poslove te da je prošlo vrijeme kada su 

se bodovi za produljenje licencije prikupljali na skupovima farmaceutskih firmi uz 

hranu i piće. 

 

Za riječ se javio i Mislav Kučenjak, dr. med. vet., koji je u svom izlaganju napomenuo 

da se slaže sa svim što je izrečeno vezano za službene kontrole hrane životinjskog 

podrijetla te je istaknuo da svi zajedno moramo raditi na tom da struka u tom 

segmentu zauzme mjesto koje joj pripada. 

 

Nije bilo više prijavljenih za raspravu. 

 

Na kraju, predsjedavaćući dr. sc. Josip Križanić, dao je riječ predsjedniku Hrvatske 

veterinarske komore koji se je zahvalio svima na dolasku i aktivnom sudjelovanju u 

radu Skupštine. 

 

Sjednica  Skupštine završila je s radom u 12.20. minuta. 

 

 

ZAPISNIČAR 

 

Alka Sasunić 

 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA 

 

dr. sc. Vinko Medvid 

 

 

Tatjana Zajec, dr. med. vet. 

 

 

 

 

 

 



REDOVNA SKUPŠTINA HVK – 2016. GODINA 

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA 

 

ČLANSTVO KOMORE 
 
U skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu i Statuta HVK, članstvo u Komori 
obvezno je za sve veterinare i veterinarske tehničare koji obavljaju veterinarsku 
djelatnost. 
 
U Registru Hrvatske veterinarske komore do sada je ukupno upisano 3950 članova, 
od kojih je aktivnih oko 2200.  
Tijekom 2015. godine u Komoru je upisano 55 novih članova. 
 
Također, nakon stupanja na Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/2013), 
uspostavljen je upis veterinarskih tehničara u Komoru. 
U Registru Komore do sada su upisana 234 veterinarska tehničara. 
 
 

IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICA HVK 

 

Tijekom siječnja i veljače 2015. godine održane su konstituirajuće - izborne Skupštine 
svih šest Podružnica HVK. 

Na Skupštinama Podružnica izabrani su članovi Upravnog odbora svih Podružnica, 
predsjednici Podružnica i delegati u Skupštinu HVK te su predlagani kandidati za sva 
tijela HVK. 

 

Također, u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 
82/2013) i Statuta HVK („Narodne novine“ br. 1444/2013), tijekom siječnja i veljače 
2015. godine, održane su konstituirajuće  - izborne sjednice Područnih jedinica odjela 
veterinarskih tehničara na kojima su izabrani članovi Upravnog odbora područnih 
jedinica Odjela i svaka Područna jedinica odjela u skladu s odredbama Statuta 
izabrala je po jednog delegata u Skupštinu HVK. 

 

 

KONSTITUIRAJUĆA - IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKE 
VETERINARSKE KOMORE  

 

Nakon održavanja navedenih Skupština Podružnica i sjednica Područnih jedinica 
odjela veterinarskih tehničara, stekli su se uvjeti za održavanje konstituirajuće 
Skupštine HVK te je ista održana dana 12. ožujka 2015. godine, u velikoj dvorani 
Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  



Na konstituirajućoj - izbornoj Skupštini, temeljem kandidatura koje su dale 
Podružnice, obavljen je izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i članova svih 
drugih tijela HVK. 
Na izbornoj Skupštini predložen je, prihvaćen i raspravljan sljedeći dnevni red: 

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: 
- radnog predsjedništva; 
- zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika; 
- verifikacijskog povjerenstva; 
- kandidacijskog povjerenstva; 
- izbornog povjerenstva. 

2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva. 
3. Utvrđivanje dnevnog reda. 
4. Izvješće kandidacijskog povjerenstva za izbor predsjednika, zamjenika 

predsjednika i članova ostalih tijela HVK. 
5. Usvajanje izvješća kandidacijskog povjerenstva - potvrđivanje lista kandidata. 
6. Izbor tijela HVK-glasovanje o predloženim kandidatima. 
7. Izvješće izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja. 
8. Različito 

 

Nakon provedenog postupka glasovanja, delegati Skupštine Hrvatske veterinarske 
komore, izabrali su sljedeće kandidate u tijela HVK: 

 

PREDSJEDNIK HVK 

Red. broj Prezime Ime 

1 Forgač Ivan 

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA 

Red. broj Prezime Ime 

1 Križanić Josip 

 

ČASNI SUD 

Red. broj Prezime Ime 

1 Beck Ana 

2 Belčić Boris 

3 Rukavina Grgo 

4 Zuković Dražen 

5 Šemiga Ninoslav 

 



VISOKI ČASNI SUD 

Red. broj Prezime Ime 

1 Džaja Petar 

2 Ervaćinović Željka 

3 Levar Berislav 

4 Milas Zoran 

5 Tangar Vinko 

 

STRUČNI ODBOR 

Red. broj Prezime Ime 

1 Rep Vlado 

2 Šperanda Tomislav 

3 Vujević Ivica 

4 Tomac Antun 

5 Trogrlić Vedran 

6 Žebčević Antun 

 
Uz navedene izabrane članove Stručnog odbora , temeljem Statuta Skupština HVK 
potvrdila je sljedeće članove Stručnog odbora: 

Red. broj Prezime Ime PRIJEDLOG 

1 Capek Brankica Ministarstvo poljoprivrede 

2 Turk Nenad Veterinarski fakultet 

3 Oraić Dražen HVI 

4 Gašpar Anđelko Stručni tajnik HVK 

5 Kreszinger Lea Predsjednik Odjela vet male 
pr. 

6   Pred. Odjela za vel. život. 

7   Pred. Odjela za vet. jav. 
zdrav. 

 
Skupština je utvrdila da će izabrani predsjednici Odjela za velike-farmske životinje i 
Odjela za veterinarsko javno zdravstvo, nakon njihovog formiranja, postati članovi 
Stručnog odbora. 



 

ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Za članove Odbora za stručno usavršavanje izabrani: 

Red. broj Prezime Ime 

1 Cestar Stjepan 

2 Delonga Stipe 

3 Ljolje Bruno 

4 Milas Damir 

5 Poje Tomislav 

6 Žagar Ivica 

 
Uz navedene izabrane članove Stručnog odbora , temeljem Statuta Skupština HVK 
Skupština je potvrdila sljedeće članove Odbora za stručno usavršavanje 
 

Red. broj Prezime Ime PRIJEDLOG 

1 Severin Krešimir Veterinarski fakultet 

2 Barišić Nikša Ministarstvo poljoprivrede 

3 Gašpar Anđelko Stručni tajnik HVK 

4 Kreszinger Lea Predsjednik Odjela vet male 
pr 

5   Pred. Odjela za vel. život. 

6   Pred. Odjela za vet. jav. 
zdrav. 

 

Također, Skupština je utvrdila da će izabrani predsjednici Odjela za velike-farmske 
životinje i Odjela za veterinarsko javno zdravstvo, nakon formiranja navedenih odjela, 
postati članovi Odbora za stručno usavršavanje. 
 

ODBOR ZA VETERINARSKU ETIKU 

Za članove Odbora za veterinarsku etiku izabrani su: 

Red. broj Prezime Ime 

1 Berač Sandra 

2 Erceg Ljubica 

3 Gažo Mirela 



4 Rak Vedran 

5 Stančić Zdravka 

6 Zajec Tatjana 

7 Žimbrek Mirko 

 
 

ODBOR ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM VETERINARA  
Za članove Odbora za stručni nadzor nad radom veterinara izabrani su: 

Red. broj Prezime Ime 

1 Gažo Mirela 

2 Juras Mirela 

3 Kaša Damir 

4 Ovničević Domagoj 

5 Stupar Drago 

6 Tangar Vinko 

7 Viljušić Ivica 

 
 
GOSPODARSTVENI ODBOR 
S obzirom na ostvareni broj glasova, za članove Gospodarstvenog odbora izabrani 
su: 

Red. broj Prezime Ime 

1 Boban Vesna 

2 Kacun Mihael 

3 Mitrić Darko 

4 Rako Boro 

5 Rukavina Tomislav 

6 Štetner Dragutin 

7 Zemljak Ivan 

 
 
ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU  
S obzirom na ostvareni broj glasova,  za članove Odbora za međunarodnu suradnju 
izabrani su: 



Red. broj Prezime Ime 

1 Agičić Damir 

2 Bonassin Franco 

3 Krog Snježana 

4 Morožin Darko 

5 Vlahek Metka 

 

NADZORNI ODBOR 
S obzirom na ostvareni broj glasova,  za članove Nadzornog odbora izabrani su: 
 

Red. broj Prezime Ime 

1 Damjanović Darko 

2 Horvat Carevski Andreja 

3 Nazanski Vladimir 

 
IZDAVAČKI ODBOR 
S obzirom na ostvareni broj glasova, za članove Izdavačkog odbora izabrani su: 
 

Red. broj Prezime Ime 

1 Križek Ivan 

2 Rasinec Neven 

3 Sabolić Marijan 

4 Severin Krešimir 

5 Tomac Antun 

 

UPRAVNI ODBOR 

S obzirom na odredbe Statuta, provedene izbore na Podružnicama i ovoj Skupštini,  
konstituiran je Upravniodbor HVK, u sljedećem sastavu: 
 

Red. br.  Prezime Ime 

1 Predsjednik HVK Forgač Ivan 

2 Zamjenik predsjednika Križanić Josip 

3 Predstavnik ministarstva Mataušić -Pišl Mirjana 



4 Dekan VF Dobranić Tomislav 

5 Ravnatelj HVI Habrun Boris 

6 Predsjednik P. Zagreb Beck Relja 

7 Predsjednik P. Varaždin Legen Saša 

8 Predsjednik P. Bjelovar Kolman Danko 

9 Predsjednik P. Osijek Mužević Zdenko 

10. Predsjednik P. Rijeka Dasović Željko 

11 Predsjednik P. Split Šarić Ante 

 
 

KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ODBORA HVK 
Nakon održane izborne Skupštine, od ožujka do svibnja 2015. godine održane su 
konstituirajuće sjednice svih Odbora HVK, odnosno svih tijela HVK. 
 

REDOVNA SKUPŠTINU HVK  
Redovna godišnja Skupština HVK u 2015. godini, održana je dana 22. rujna 2015. 
godine, u Velikoj predavaonici Veterinarskog fakulteta, Heinzelova 55, ZAGREB. 
Na Skupštini je predložen, prihvaćen i raspravljan sljedeći dnevni red: 
1. Otvaranje Skupštine 
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i verifikacijske komisije 
3. Utvrđivanje dnevnog reda 
4. Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine 
5. Izvješće predsjednika o radu HVK  
6. Izvješće Nadzornog odbora HVK  
7. Izvješće o financijskom poslovanju HVK u 2014. godini 
8. Plan financijskog poslovanja HVK za 2015. godinu 
9. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 
10. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske veterinarske komore i utvrđivanje 

njegovog pročišćenog teksta 
11. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnivanju i radu 

podružnica HVK i utvrđivanje njegovog pročišćenog teksta 
12. Donošenje Pravilnika o sadržaju i načinu provjere stručnosti veterinara koji su 

stručnu kvalifikaciju stekli u trećim zemljama 
13. Razno 
 
Vezano za redovnu Skupštinu HVK za 2015. godinu, posebno naglašavam da je na 
njoj donesena izmjena i dopuna Statuta HVK, s obzirom na to da je Statut trebalo do 
kraja 2015. godine uskladiti s novim Zakonom o udrugama. 
U cilju donošenja Izmjena i dopuna Statuta HVK, novoizabrani Upravni odbor je 
imenovano povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i dopuna Statuta HVK, 
povjerenstvo je u zadanom roku izradilo nacrt prijedloga izmjenama i dopuna Statuta 
koji je dostavljen svim članovima Upravnog odbora koji su prihvatili nacrt prijedloga, 
nakon čega je prošao javnu raspravu te postupak usvajanje od strane Upravnog 
odbora. 



Nakon donošenja, Izmjene i dopune Statuta su poslane Uredu za opću upravu Grada 
Zagreba, radi upisa promjena u Registru udruga, i ovom prilikom mogu reći da je 
nakon nekoliko požurnica i osobnih intervencija, konačno Ured za opću upravu 
nakon beznačajnog nomotehničkog usklađivanja dao suglasnost na Izmjene i 
dopune Statuta, odnosno da je dao suglasnost na integralni tekst Statuta, nakon 
čega je poslan na objavu u "Narodne novine". 
Ovom prilikom mogu Vas obavijestiti da je novi Statut objavljen u "Narodnim 
novinama". br. 89/2016, te da je stupio na snagu danom objave, odnosno 5. 
listopada 2016. godine. 
 
S obzirom na Izmjene i dopune Statuta, vezano za preciznije definiranje broja 
članova Upravnog odbora Podružnica, napravljen je i prijedlog izmjena i dopuna 
Pravilnika o osnivanju i radu Podružnica HVK, koji je u postupku donošenja prošao 
istu proceduru kao i izmjene i dopune Statuta te ga je Skupština također donijela na 
navedenoj sjednici. 
Na Skupštini je također donesen i Pravilnik o sadržaju i načinu provjere stručnosti 
veterinara koji su stručnu kvalifikaciju stekli u trećim zemljama, koji je također trebalo 
donijeti s obzirom na to da je donesen novi Zakon o reguliranim profesijama i 
priznavanju stručnih kvalifikacija, a koji se usklađuje s Direktivom o priznavanju 
stručnih kvalifikacija (2005/36/EC). 
Navedenim Pravilnikom reguliraju se uvjeti pod kojima bi se državljanima trećih 
zemalja, a koji stručnu kvalifikaciju nisu stekli u zemljama članicama EU, omogućilo 
obavljanje veterinarske djelatnosti. Pravilnik predviđa da bi oni trebali polagati 
posebni ispit prema Programu koji je sastavni dio Pravilnika ili bi trebali prolaziti 
razdoblje prilagodbe u kojem bi trebali odraditi jedan oblik vježbeničkog staža pod 
vodstvom mentora. 
 
 

SKUPŠTINA PODRUŽNICE ZAGREB 
 

Dana 19. studenog 2015. godine, u Velikoj predavaonici Veterinarskog fakulteta, 
Heinzelova 55, Zagreb, održana je Skupština Podružnice Zagreb.  

Na Skupštini je usvojen i raspravljan slijedeći dnevni red: 
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: 

- radnog predsjedništva; 
- verifikacijske komisije 
- zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. 

2. Izvješće verifikacijske komisije. 
3. Utvrđivanje dnevnog reda. 
4. Opoziv jednog člana Upravnog odbora Podružnice Zagreb. 
5. Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu 

veterinarsku organizaciju. 
6. Problematika provođenja mjera propisanih "Naredbom". 
7. Problematika obavljanja poslova službenih kontrola. 
8. Cijene veterinarskih usluga. 
9. Razno. 
 
Vezano za Skupštinu Podružnice Zagreb, moram napomenuti da na ovoj Skupštini 
nije riješeno pitanje članova Upravnog odbora, budući da ova podružnica ima 5 



članova Upravnog odbora i predsjednika, a sve ostale imaju Upravni odbor u kojem 
je 5 članova, od kojih je jedan predsjednik Podružnice. 
Očekujem da će predsjednik Podružnice, nakon što je stupio na snagu novi Statut, 
čim prije sazvati Skupštinu Podružnice na kojoj će to biti riješeno. 

 
UPRAVNI ODBOR 
Prva, konstiturajuća sjednica Upravnog odbora HVK, u novom sazivu, održana je 
dana 26. ožujka 2015. godine, u prostorijama Hrvatske veterinarske komore, 
Heinzelova 55, Zagreb, na kojoj je raspravljan sljedeći dnevni red: 
1. Program i smjernice rada Hrvatske veterinarske komore. 
2. Konstituiranje tijela HVK. 
3. Osnivanje odjela za veterinarsku dermatologiju. 
4. Stručni nadzor nad radom veterinara. 
5. Veterinarski dani 2015. 
6. Imenovanje glavnog urednika Hrvatskog veterinarskog vjesnika. 
7. Veterina portal – prijedlog daljnje suradnje. 
8. Razno 

 
S ove sjednice Upravnog odbora, posebno želim istaknuti da je na njoj Upravni odbor 
raspravljao i prihvatio program rada HVK u narednom četverogodišnjem mandatu te 
da je navedeni Program objavljen u Hrvatskom veterinarskom vjesniku, koji je poslan 
svim članovima Hrvatske veterinarske komore. 
 
Druga sjednica Upravnog odbora HVK, u novom sazivu, održana je dana  26. 
svibnja 2015. godine, u prostorijama Hrvatske veterinarske komore, Heinzelova 55, 
Zagreb, na kojoj je raspravljan sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 
2. Imenovanje Povjerenstva za izradu izmjena i dopuna Statuta HVK 
3. „Veterinarski dani 2015.“ – osnivanje organizacijskog i stručnog odbora 
4. Pravilnik o sadržaju i načinu provjere stručnosti veterinara koji su stručnu 

kvalifikaciju stekli u trećim zemljama. 
5. Prikupljanje ponuda za nabavu usluga izrade informacijskog sustava Hrvatske 

veterinarske komore 
6. Razno 

 

S ove sjednice Upravnog odbora, želim istaknuti raspravu vezanu za prikupljanje 
ponuda za nabavu usluga izrade informacijskog sustava Hrvatske veterinarske 
komore te naglasiti da je Upravni odbor na jednoj od ranijih sjednica Izvršnog odbora 
usvojio natječajnu dokumentacija za izradu informacijskog sustava  za potrebe HVK.  

Želim naglasiti da smo po pozivnom natječaju za izradu cjelovitog informacijskog 
sustava HVK obavijestili 10 informatičkih tvrtki, da smo dobili 3 ponude, da je 
imenovano povjerenstvo od 3 člana za otvaranje ponuda te da je Upravni odbor na 
zadnjoj sjednici donio odluku da se prihvati ponuda tvrtke IN 2, koja je dala ponudu 
za navedeni posao u iznosu od 323.900,00 kn, s PDV-om (ostale dvije ponude 
iznosile su 700.000,00 kn i 404.880,00 kn). 

 
Treća sjednica Upravnog odbora HVK, u novom sazivu, održana je dana 14. srpnja 
2015., u prostorijama Hrvatske veterinarske komore, Heinzelova 55, Zagreb, na kojoj 
je raspravljan sljedeći dnevni red: 



1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta HVK. 
3. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o osnivanju i radu 

Podružnica HVK. 
4. Sporazum o suradnji Mađarske veterinarske komore, Mađarske veterinarske 

komore Panonska organizacija i Hrvatske veterinarske komore. 
5. "Veterinarski dani 2015." 
6. "VETERINARSKA ZNANOST I STRUKA", 6. međunarodni kongres – zamolba 

za financijsku potporu organizaciji skupa. 
7. Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu provjere stručnosti veterinara 

koji su stručnu kvalifikaciju stekli u trećim zemljama. 
8. Razno. 

 
S ove sjednice Upravnog odbora, posebno želim istaknuti da je kao plod višegodišnje 
suradnje, posebice u sklopu aktivnosti tzv. Višegradske skupine, dana 3. srpnja 
2015. godine u Hévízu, potpisan trilateralni sporazum o suradnji između Hrvatske 
veterinarske komore, Mađarske veterinarske komore i Panonske organizacije 
Mađarske veterinarske komore.  
Potpisani sporazum predviđa neprekidan razvoj veterinarske struke, podizanje 
digniteta veterinarskog zvanja, zaštitu zdravlja životinja i ljudi te brigu o dobrobiti 
životinja, čime se u zemljama potpisnicama  Sporazuma, u regiji i Europi, vrši 
promidžba osobnog i društvenog blagostanja.  
Osim bilateralne suradnje na navedenim područjima, ugovorom odnosno 
sporazumom se definira suradnja i u okviru zemalja Višegrad Vet plus skupine, 
prema trećim stranama s posebnim osvrtom na Federaciju Veterinara Europe ( FVE ) 
i njene sekcije, s tim da se mora voditi briga o tom da nisu ugroženi interesi članova 
Mađarske veterinarske komore i Hrvatske veterinarske komore. 
Na svečanosti potpisivanja ugovora, uz članove Mađarske veterinarske komore i 
Hrvatske veterinarske komore, nazočio je i izvanredni i opunomoćeni veleposlanik 
Republike Hrvatske u Mađarskoj, dr. sc. Gordan Grlić Radman. Svečanost 
potpisivanja ugovora je održana na visokom profesionalnom nivou, a mađarsko 
gostoprimstvo uz prigodni glazbeni sastav (tamburaši iz hrvatskog društva iz 
Mađarske) je bilo iznad svih očekivanja. 
 
Četvrta sjednica Upravnog odbora HVK, u novom sazivu, održana je dana 27. 
kolovoza 2015., u prostorijama Hrvatske veterinarske komore, Heinzelova 55, 
Zagreb, na kojoj je raspravljan sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta HVK. 
2. Usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o osnivanju i radu 

Podružnica HVK. 
3. Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu provjere stručnosti veterinara 

koji su stručnu kvalifikaciju stekli u trećim zemljama.  
4. "Veterinarski dani 2015.". 
5. Razno. 

 
Vezano za ovu sjednicu Upravnog odbora, ističem da su njoj raspravljani i usvojeni 
prijedlozi navedenih akata Komore, koje je donijela Skupština, na zasjedanju dana 
22. rujna 2015. godine. 
 



Peta sjednica Upravnog odbora HVK, u novom sazivu, održana je telefonski, 
sukladno zaključcima s četvrte sjednice Upravnog odbora, dana 10. rujna 2015., na 
kojoj je raspravljan sljedeći dnevni red: 

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Statuta i pročišćenog teksta 
Statuta Hrvatske veterinarske komore. 

2. Utvrđivanje konačnog prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o osnivanju i radu podružnica HVK i pročišćenog teksta Pravilnika o 
osnivanju i radu podružnica HVK. 

3. Usvajanje konačnog prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu provjere 
stručnosti veterinara koji su stručnu kvalifikaciju stekli u trećim zemljama.  
 

Članovi Upravnog odbora, prijedloge navedenih akata jednoglasno su usvojili te su 
isti upućeni Skupštini na donošenje. 
 

STRUČNI ODBOR 

Konstituirajuća sjednica Odbora održana je dana 9. travnja 2015. godine, članovi 
Odbora za predsjednika Odbora izabrali su prof. dr. sc. Nenada Turka. 
 
Tijekom 2015. godine, Stručni odbor HVK, najveći dio svoje aktivnosti posvetio je 
rješavanju zahtjeva za izdavanje mišljenja za osnivanje različitih oblika organizacija u 
sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, 
Hrvatska veterinarska komora tijekom 2015. godine zaprimila je 32 zahtjeva za 
izdavanje prethodnog mišljenja za osnivanje različitih organizacija u sustavu 
provedbe veterinarske djelatnosti, i to: 

- 22 zahtjeva za osnivanje veterinarskih ljekarni, 
- 4 zahtjeva za osnivanje veterinarskih praksi, 
- 1 zahtjev za osnivanje specijalizirane veterinarske prakse, 
- 4 zahtjeva za osnivanje veterinarske ambulante, 
- 1 zahtjev za osnivanje područne ambulante u sastavu Veterinarske stanice. 

 

ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE 
Konstituirajuća sjednica Odbora održana je dana 9. travnja 2015. godine, na kojoj su 
članovi Odbora za predsjednika Odbora izabrali prof. dr. sc. Krešimira Severina. 
 
Odbor je tijekom prošle i ove godine bio aktivan na izradi nacrta prijedloga novog 
Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, kojim se uređuje 
novi sustav vrednovanja stručnog usavršavanja i uvjeta za produljenje licencije. 
Pravilnik je prošao široku javnu raspravu, Upravni odbor ga je usvojio te ga je poslao 
ovoj Skupštini na donošenje. 
 
Tijekom 2015. godine, održan je čitav niz edukacija za doktore veterinarske 
medicine, u organizaciji ili suorganizaciji Hrvatske veterinarske komore, od kojih 
izdvajamo: 

- “VETERINARSKI DANI 2015.”- znanstveno - stručno savjetovanje s 
međunarodnim sudjelovanjem, kao najveći godišnji skup hrvatskih veterinara, 
održani su u organizaciji Hrvatske veterinarske komore, Veterinarskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog veterinarskog instituta, od 20. do 
23. listopada 2015. godine, u Opatiji, Hotel Royal/Grand hotel 4 opatijska 
cvijeta.  



Skup je održan pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, 
Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti obrazovanja i športa i 
Županije Primorsko-goranske. Tijekom tri radna dana, na skupu su kroz 4 
uvodna izlaganja prikazane aktualnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost 
hrane, Veterinarskog Fakulteta, Hrvatskog veterinarskog instituta i Hrvatske 
veterinarske komore, 5 radova o statusu zdravlja životinja i kontroli bolesti 
životinja u Republici Hrvatskoj; 7 radova iz područja fiziologije i patologije 
farmskih životinja; 3 radionice iz područja veterinarskog javnog zdravstva i 
službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje; 1 radionica 
iz područja međunarodnog prometa živih životinja – TRACES SUSTAV; 3 
radionice iz područja dobrobiti životinja; 4 sekcije iz područja "male prakse" na 
kojima su obrađene teme iz područja neurologije, oftalmologije, endoskopije u 
maloj praksi, kirurgije i ortopedskih bolesti mladih pasa. Na skupu je 
sudjelovalo više od 350 veterinara iz Hrvatske i susjednih zemalja.  
 

- Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, u suradnji s HVK organizirala je 5 
stručnih skupova na kojima se je raspravljala Provedba mjera propisanih 
Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i 
njihovom financiranju u 2015. godini. Sastanci su održani: 19.01.2015.  u 
Rijeci, 20.01.2015. u Splitu, 21.01.2015. u Varaždinu, 22.01.2015. u 
Slavonskom Brodu i 23.01. 2015. u Zagrebu) 
 

- U Organizaciji Odjela veterinara male prakse, Hrvatske veterinarske komore, 

od 27.02.-01.03.2015., u Opatiji, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, održan je 

početni i napredni tečaj iz ultrazvučne dijagnostike abdomena.  

 
- U Organizaciji Odjela veterinara male prakse, Hrvatske veterinarske komore, 

7. i 8. 03. 2015., u Osijeku , održana je radionica na temu: "Citologija, odgovor 

na pitanje, upala ili neoplazma". 
 

- Hrvatska veterinarska komora u suradnji s TEB-om, i 2015. godine, 
organizirala je  godišnji seminar za računovodstvene radnike i direktore 
veterinarskih organizacija. Seminar je održan dana 12. i 13. veljače 2015. 
godine, u Opatiji - Hotel 4 opatijska cvijeta. 
 

- U Organizaciji Odjela veterinara male prakse, Hrvatske veterinarske komore i 
Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, pod pokroviteljstvom sponzora 
BAYER, u svrhu otklanjanja nejasnoća u provedbi Uredbi broj 577 i 576 
Europskog Parlamenta i Vijeća vezanih za izdavanje putnih dokumenata radi 
komercijalnog i nekomercijalnog kretanja kućnih ljubimaca, dana 17.03.2015. 
godine održan je Web seminar. 
 

- Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju, Sekcija za 
imunologiju infektivnih bolesti HDIB, Sekcija za virusne bolesti HDIB, Hrvatski 
veterinarski institut i Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević", u 
suradnji s HVK organizirali su simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, na 
temu: Hepatitis E – emergentna zonooza ili mit.  
Skup je održan dana 12. ožujka 2015. godine u velikoj predavaonici Klinike za 
infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, Zagreb. 
 



- Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s HVK, organizirao je 
šesti međunarodni kongres “VETERINARSKA ZNANOST I STRUKA”, koji je 
održan dana 1. i 2. listopada 2015. godine, na Veterinarskom fakultetu. 
 

- U organizaciji Iris farmacije d.o.o. i Phoenix Farmacija d.d., a u suradnji s HVK,  
dana 11.03.2015. godine u dvorani Hotela Split u Podstrani, održan je seminar 
veterinara male prakse, na temu parazitologije. 
 

- U organizaciji DDL ZAGREB Animal Health and Care i HVK, dana 14.3.2015. 
godine u Lovranu, održana  je radionica na temu: Novosti iz dermatologije i 
ponude antiparazitika uz predočavanje povezanih znanstvenih radova. 
 

- U organizaciji HUPED, u suradnji s HVK, održan je stručni skup za 
usavršavanje veterinara, pod nazivom “Škola akupunkture, 
elektroakupunkture, akupresure i TUI-NA terapije”, koja se je održavala kroz 
12 dvodnevnih vikend predavanja, u dvorani HUPED-a , Kosirnikova 80, 
Zagreb. 
 

- U organizaciji Centralne veterinarske agencije d.o.o., a u suradnji s HVK, dana 
19. ožujka 2015. godine u Križevcima, održan je stručni skup doktora 
veterinarske medicine. 
 

- U Organizaciji Odjela veterinara male prakse, Hrvatske veterinarske komore, 

27. i 28.03.2015., u Muzeju Mimara, Zagreb, održan je 2. Hrvatski kongres 

veterinara male prakse. 
 

- U organizaciji Hrvatske Veterinarske Komore i Veterinarskog fakulteta, 28. i 
29. svibnja 2015. godine, na Veterinarskom fakultetu, održan je dvodnevni 
tečaj na temu "Kemijska imobilizacija divljih i domaćih životinja". 
 

- U organizaciji Veterinarskog fakulteta i Hrvatske Veterinarske Komore, tijekom 
2015. godine održana su 4 tečaja na temu: Ante i postmortem pregled goveda 
i svinja, na kojima je bilo 25 djelatnika Kontrolnih tijela. 
 

- U organizaciji DDL ZAGREB Animal Health and Care, a u suradnji s HVK, 
dana 23.5.2015. godine u Osijeku, održano je stručno usavršavanje – 
radionica,  na temu novosti iz dermatologije i ponude antiparazitika. 
 

- Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama, u suradnji s HVK, 
dana 22. i 23. listopada 2015. godine na Hrvatskom institutu za istraživanje 
mozga, Šalata 12, Zagreb održalo je radionicu, pod nazivom: "Primjena 3R 
pristupa u radu s laboratorijskim životinjama". 
 

- U organizaciji Hrvatskog veterinarskog instituta, u  suradnji s  Hrvatskom 
akademijom znanosti i umjetnosti, Razred medicinske znanosti, Odbor za 
animalnu patologiju i HVK, dana 22. listopada 2015. godine u palači Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, Zagreb, održan je simpozij 
"Klasične bakterijske i parazitarne zoonoze – što nas očekuje?" 
 



- Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarskog fakulteta sveučilišta u 
Zagrebu, u suradnji s HVK, organizirao je stručne skupove na  temu: 
"Najčešće odgovornosti veterinara u obavljanju veterinarske djelatnosti, 
moguće kaznene odgovornosti veterinara te mjesto događaja-značenje u 
sudskom veterinarstvu".  
Skupovi su održani: 19. listopada 2015. godine u Županji, 6. studenog 2015. 
godine u Požegi, 14. studenog 2015. godine u Daruvaru, 7. studenog 2015. 
godine u Virovitici, 13. studenog 2015. godine u Benkovcu i 19. studenog 
2015. godine u Varaždinu. 

 

- U organizaciji Mađarske veterinarske komore, Panonske organizacije i 
Hrvatske veterinarske komore, na Sveučilištu u Kaposvaru, dana 27. studenog 
2015., održani su 12. Veterinarski dani. Na skupu je bilo više od 30 doktora 
veterinarske medicine iz Republike Hrvatske.  
 

- U organizaciji VET CONSULTING  d.o.o., u suradnji s HVK, dana 11. prosinca 
2015. godine održan je stručni skup, na temu „ Kompleks respiratornih bolesti 
goveda i svinja“. 
 

- U Organizaciji Odjela veterinara male prakse, Hrvatske veterinarske komore, 
12. i 13.12.2015., u Opatiji, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, održan je tečaj: 
"Orthomed Workshop 2015." - „MMP za TTA, RidgeStop™, SOP™ ploča za 
zaključavanje“. 
Tečaj je namijenjen naprednim kirurškim tehnikama u veterinarskoj ortopediji: 
kod dvije  najčešće ortopedske bolesti - puknuća prednjeg križnog ligamenta 
koljena i luksacije patele, te liječenju prijeloma kosti SOP pločom. Kroz 
predavanja, diskusije i radionicu predstavljene su nove tehnike i inovativni 
ortopedski koncepti. Predavač i voditelj radionice bio je Malcolm Graham Ness 
(UK), a sudionici su bili iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. 

 

ODBOR ZA VETERINARSKU ETIKU 

Konstituirajuća sjednica Odbora održana je  dana 10. travnja 2015. godina. 

Članovi Odbora za predsjednicu su izabrali Tatjanu Zajec. 
 

 

ODBOR ZA STRUČNI NADZOR NAD RADOM VETERINARA I 
KONTROLU SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

Konstituirajuća sjednica Odbora održana je dana 10. travnja 2015. godine, na kojoj 
su članovi Odbora za predsjednicu izabrali Mirelu Juras. 
 
Tijekom 2015. godine, na zahtjev pomoćnice ministra, ravnateljice Uprave za 
veterinarstvo, predsjednik HVK imenovao je povjerenstvo koje je obavilo nadzor 
sustava upravljanja kvalitetom u Veterinarskoj stanici Bjelovar d.o.o. te nadzor nad 
stručnim radom doktora veterinarske medicine vezano za provođenje 



tuberkulinizacije goveda posjednika Biserke Hanževački, Drljanovac 113, Nova Rača, 
u razdoblju od 2010. do 2014. godine. 
Nakon obavljene kontrole sustava upravljana kvalitetom i stručnog nadzora nad 
radom veterinara, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane dostavljen je Zapisnik o 
provođenju kontrole sustava upravljanja kvalitetom, klasa:322-01/15-01/284, ur. 
broj:312-15-1, od 8. lipnja 2015. godine i Zapisnik Odjela-Veterinarski ured Bjelovar, 
Ispostava Bjelovar, klasa: 322-07/15-09/773, ur. broj:525-10/0419-15-1, od 8. lipnja 
2015. godine. 

 

GOSPODARSTVENI ODBOR 

Konstituirajuća sjednica Odbora održana je dana 10. travnja 2015. godine, na 
sjednici članovi Odbora za predsjednika Odbora izabrali su Ivana Zemljaka, dr. med. 
vet. 
 
Dana 22. prosinca 2015. godine, na poziv predsjednika Gospodarstvenog odbora, u 
prostorijama Hrvatske veterinarske komore, održana je sjednica Gospodarstvenog 
odbora Hrvatske veterinarske komore, na kojoj je raspravljan sljedeći dnevni red: 

1. Nacrt prijedloga Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih 
bolesti i njihovom financiranju u 2016. godini. 

2. Cjenik mjera propisanih „Naredbom“. 
3. Razno 

 

 
ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 
 
Konstituirajuću sjednica Odbora održana je dana 14. travnja 2015. godine, na kojoj 
su članovi za predsjednicu  Odbora izabrali mr. sc. Metku Vlahek, dr. med. vet. 

Dana 14. i 15. svibnja 2015. godine, Hrvatska veterinarska komora, bila je 
organizator i domaćin skupa, Višegradske V4 VET+4 skupine, koja okuplja 
predstavnike veterinarskih komora Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske, Slovenije, 
Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore. 
Na sastanku je raspravljana aktualna problematika u veterinarstvu u zemljama 
članicama skupine te problematika vezana uz EU legislativu koja kontinuirano 
doživljava naizgled male ali za veterinarsku struku značajne promjene, posebice u 
odnosu na sustav sigurnosti hrane. 
 
Dana 3. srpnja 2015. godine u Hévízu, potpisan trilateralni sporazum o suradnji 
između Hrvatske veterinarske komore, Mađarske veterinarske komore i Panonske 
organizacije Mađarske veterinarske komore.  
 
Predstavnik Hrvatske veterinarske komore sudjelovao je u radu Skupštine Federacije 
veterinara europe - FVE", koja je održana od 4. do 6. lipnja 2015. godine, u Lasi, 
Rumunjska. 
Predstavnici Hrvatske veterinarske komore sudjelovali su na sastanku Višegradske 
skupine - Vet +4, koji je održan u listopadu, u Višegradu, Mađarska.  
 

 



IZDAVAČKI ODBOR 

Dana 19.03.2015. održana je konstituirajuća sjednica Izdavačkog odbora, na kojoj je 
za predsjednika Odbora izabran dr. sc. Ivan Križek. 
Na sjednici članovi Izdavačkog odbora jednoglasno su Upravnom odboru HVK 
predložili dr. sc. Ivana Križeka, za glavnog urednika Hrvatskog veterinarskog 
vjesnika. 
Upravni odbor je prihvatio prijedlog te je za glavnog urednika imenovan dr. sc. Ivan 
Križek. 
Osnovna djelatnost Izdavačkog odbora HVK je izdavanje časopisa „Hrvatski 
veterinarski vjesnik“.  
U 2015. godini „Hrvatski veterinarski vjesnik“ je otisnut u planirana četiri dvobroja te 
time nastavio tradiciju 23 godine kontinuiranog izlaženja.  
Zajedničko izdavaštvo s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu pokazalo se izuzetno 
opravdanim. Povećana je kvaliteta sadržaja časopisa, a prisutnost znanstvenih i 
stručnih članaka omogućili su slanje zahtjeva za indexiranjem časopisa. Procijenjeno 
je da časopis može biti uvršten u CAB abstract bazu podataka što je i potvrđeno od 
strane CAB glavnog ureda.  
Časopis se objavljuje u elektroničkom obliku na web stranici Hrvatske veterinarske 
komore, a zbog njegove promocije dostupan je i na „Veterina portalu“. 
 

 
NADZORNI ODBOR 
 
Dana 14. travnja 2015. održana je konstituirajuća sjednica Odbora, na kojoj je za 
predsjednika Odbora izabran Vladimir Nazansky. 
 
Dana 22. rujna 2014., članovi Nadzornog odbora Hrvatske veterinarske komore,  u 
sastavu: Vladimir Nazansky, dr. med. vet. i Darko Damjanović, dr. med. vet., obavili 
su nadzor provođenja Statuta i drugih općih akata Hrvatske veterinarske komore, 
nadzor materijalnog i financijskog poslovanja Komore te su u skladu s Odredbama 
Statuta Skupštini podnijeli izvješće, koje je Skupština održana u rujnu 2015. godine 
prihvatila. 
 

 
ČASNI SUD 
 
Tijekom 2015. godine, Časni sud temeljem zahtjeva predsjednika HVK vodio je 
postupak protiv: 

- Antuna Bugarina, dr. med. vet., direktora VETERINARSKE STANICE SISAK 
d.o.o., Zagrebačka 45, 44 000 Sisak, rođenog 6.kolovoza 1978. godine, OIB: 
62421892893, s mjestom prebivališta u Petrinji, Mala Gorica 102, koji je 
proglašen krivim što je Veterinarska ambulanta Žažina, u sastavu Veterinarske 
stanice Sisak d.o.o., počevši od mjeseca svibnja i lipnja 2014.g., putem  
pisanih obavijesti kao i usmenim putem, korisnicima veterinarskih usluga 
nudila smanjenje cijena veterinarskih usluga Veterinarske ambulante  Žažina, 
čime je učinjena šteta podnositelju prijave koji je od 01.svibnja 2014. godine 
nositelj javnih ovlasti u veterinarstvu na području jedinice lokalne samouprave 
Općine Lekenik, čime je kao odgovorna osoba-direktor u Veterinarskoj stanici 
Sisak d.o.o., počinio povredu etičkih načela iz članka 9. stavka 2. Pravilnika o 



stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti doktora veterinarske medicine, 
postupajući protivno odredbi članka 7. Pravilnika o promidžbi i načinu 
oglašavanja rada veterinarskih organizacija i privatne veterinarske prakse, a u 
obavljanju veterinarske djelatnosti opisane u članku 11. točka 9. istoga 
Pravilnika, te mu je izrečena stegovna mjera javne opomene. 
 

- Dalibora Došena, odgovorne osoba (direktora) tvrtke HOP d.o.o., Žabica 1, 
Rijeka, OIB: 47242245726, u sklopu koje se obavlja veterinarska djelatnost u 
HOP Veterinarskoj ambulanti, na lokaciji Turinina 5, Zagreb, koji je proglašen 
krivim što je je navedena HOP Veterinarska ambulanta, tijekom mjeseca 
svibnja i lipnja 2014.g., u Zagrebu, Heinzelova ulica, kao i na više drugih 
mjesta u Zagrebu, na prostoru za oglašavanje  postavila propagandne panoe 
kojima je oglašavala usluge propisanog cijepljenja pasa protiv bjesnoće te 
pozivala korisnike veterinarskih usluga, odnosno posjednike domaćih životinja 
na korištenje njihovih usluga, nudeći im poklon-bonus od 100,00 kuna, čime je 
kao odgovorna osoba-direktor, HOP Veterinarska ambulanta, Turinina 5, 
Zagreb, koja djeluje u sklopu tvrtke HOP d.o.o., Žabica 1, Rijeka, počinio 
povredu etičkih načela iz članka 9. stavka 2. Pravilnika o stegovnom postupku 
I stegovnoj odgovornosti doktora veterinarske medicine, postupajući protivno 
odredbi članka 7. Pravilnika o promidžbi i načinu oglašavanja rada 
veterinarskih organizacija i privatne veterinarske prakse, a što predstavlja 
tešku povredu u obavljanju veterinarske djelatnosti opisanu u članku 11. točka 
9. istoga Pravilnika, te mu je izrečena stegovna mjera javne opomene. 
 

- Nikole Vidakovića, dr. med. vet., Vinogradska 35, Ludbreg, rođen 11. srpnja 
1966. godine, kao odgovorne osobe Veterinarske stanice Ludbreg-Nova 
d.o.o., koji je proglašen krivim što je kao direktor Veterinarske stanice 
Ludbreg- Nova d.o.o., Ljudevita Gaja 47, Ludbreg, osobno, odnosno preko 
zaposlenika iste veterinarske stanice kojima je nadređen, putem pisanih 
obavijesti, lokalnog radija i u lokalnom glasilu "Ludbreške novine", nudio 
posjednicima životinja, odnosno korisnicima veterinarskih usluga na području 
općina Martijanec i Mali Bukovec, obavljanje svih poslova veterinarske 
djelatnosti, uključujući i poslove javnih ovlasti u veterinarstvu, iako je znao da 
je Veterinarska stanica d.d. Varaždin na području navedenih jedinica lokalne 
samouprave odlukom čelnika Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane i 
ugovorom o povjeravanju poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, jedina 
ovlaštena za obavljanje poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, propisanih 
Zakonom o veterinarstvu ("Narodne novine" br. 82/2013) na navedenom 
području;što je kao odgovorna osoba Veterinarske stanice Ludbreg Nova 
d.o.o., naložio odnosno uz njegovo znanje dozvolio, da djelatnici navedene 
veterinarske stanice obilaskom od kuće do kuće na području gore navedenih 
jedinica lokalne samouprave , obavljaju cijepljenje pasa protiv bjesnoće, 
cijepljenje preživača protiv Bolesti plavog jezika i provedbu ostalih mjera 
propisanih Naredbom mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih 
bolesti i njihovom financiranju u 2015, godini, čime je kao odgovorna osoba u 
Veterinarskoj stanici Ludbreg-Nova d.o.o., počinio povredu etičkih načela iz 
članka 9. stavka 2. i lakšu povredu u obavljanju veterinarske djelatnosti 
propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 5. i 19. Pravilnika o stegovnom 
postupku i stegovnoj odgovornosti doktora veterinarske medicine u skladu s 
odredbama stavka 2. članka 15. navedenog Pravilnika, te mu je izrečena 
stegovna mjera javne opomene. 



Također, vezano za stegovne postupke, ističem da je sve više primjedbi na rad 
veterinara  te da je temeljem Statuta HVK, predsjednik HVK odbacio sljedeće 
prijave/zahtjeve za pokretanje stegovnih postupka: 

- prijavu za pokretanje stegovnog postupka dr. sc. Draška Tomića , iz Zagreba, 
Dobri Dol 29., protiv Žarka Ćirića  dr. med. vet., djelatnika i vlasnika 
Veterinarske ambulante VET POINT, Ratarska 35, Zagreb, zbog kršenja 
Zakona o zaštiti životinja, bespotrebnom amputacijom vitalnih organa, 
nanošenja velike boli i rizika, te nepridržavanja  dogovora o operativnom 
zahvatu i samovoljnog oduzimanja  životinje; 
 

- zahtjev Uprave za veterinarstvo za provođenje nadzora nad stručnim radom 
Dinka Berte, dr. med. vet.; djelatnika Veterinarske stanice d.d. Varaždin, Trg 
Ivana Perkovca 24, Varaždin, vezano za provedbu mjere zaštitnog cijepljenja 
koza protiv Bolesti plavog jezika, na način suprotan pravilima struke, u 
dvorištu posjednika Radoslava Moravca, Florijana Bobića 8, Nova Ves 
Petrijanečka; 
 

- prijavu za pokretanje stegovnog postupka Dijane Pavešić, od 27. veljače 
2015.godine, upućenu Hrvatskoj veterinarskoj komori, protiv Tihomira 
Radmanića, dr. med. vet. (Veterinarska ambulanta Luna), vezano za liječenje 
mačka; 
 

- prijavu protiv Veterinarske ambulante Nela d.o.o., zbog neprimjerenog i 
neprofesionalnog ponašanja prilikom prodaje medicinskih preparata. 

 
 

ODJEL VETERINARA MALE PRAKSE HRVATSKE 

 

Odjel je u 2015. godini imao 136 članova. 
Tijekom godine, u organizaciji Odjela održavao se je plan kontinuirane edukacije, u 
obliku predavanja, tečajeva, radionica i Kongresa, kako je prije navedeno. 
Tijekom 2015. godine, održavani su redoviti mjesečni sastanci Predsjedništva Odjela 
na temu planova za 2016. i rješavanja tekućih problema. 
Godišnja sjednica Odjela održana je u sklopu 2. Hrvatski kongres veterinara male 
prakse, dana 28.03.2015. godine. Na sjednici je usvojen prijedlog o promjeni visine 
godišnje članarine sa 250,00 na 300,00 kn. 
Predstavnik Odjela sudjelovao je na sjednicama FECAVA u Senecu (SLK) od 23. do 
25.04.2015., te Barceloni (ESP) 15.-17.10.2015. godine. 
Dat je prijedlog Veterinarskom fakultetu, za prijavu Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 
u VETCEE sustav. 
 
Odjel je tijekom godine redovito članovima putem e-maila i društvenih mreža (FB 
OVMPH grupa) slao obavijesti o edukacijama i događanjima u Hrvatskoj i Europi. 
U sklopu Međunarodnog dana zaštite životinja, dana 04.10.2015. godine, na 
Bundeku, predstavljen je projekt PLAVI PAS. Želja nam je da taj projekt u suradnji s 
Gradom Zagrebom i Centrom Silver, zaživi te da se kroz njega obavlja promicanje 
veterinarske struke. 
 

 
 



 
ODJEL VETERINARSKIH TEHNIČARA 

Konstituirajuća sjednica predsjedništva Odjela veterinarskih tehničara održana je 
dana 24. travnja 2015. godine.  
 

OSNIVANJE STRUČNIH ODJELA HRVATSKE VETERINARSKE 
KOMORE 
 
Dana 5. prosinca 2014. godine, u  "Narodnim novinama" br. 144/2014 objavljen je 
novi Statut Hrvatske veterinarske komore. Člankom 90. navedenog Statuta propisano 
je da se u cilju unapređenja stručnih i znanstvenih disciplina pojedinih područja 
veterinarske djelatnosti te reguliranju stručnog usavršavanja veterinara radi 
reguliranja uvjeta za produljivanje licencije, u Hrvatskoj veterinarskoj komori osnivaju 
sljedeći stručni odjeli: 

- Odjel veterinara male prakse Hrvatske; 
- Odjel za veliku praksu-farmske životinje; 
- Odjel za veterinarsko javno zdravstvo 

 
U tom smislu poslan je dopis svim organizacijama u sustavu provedbe veterinarske 
djelatnosti da se svi doktori veterinarske medicine putem dostavljenog obrasca 
izjasne u kojem Odjelu žele biti te je temeljem dostavljenih obrazaca napravljen 
poseban popis članova po Odjelima. Nužno je čim prije pripremiti Pravilnike o 
osnivanju i radu Odjela za veliku praksu-farmske životinje i  Odjela za veterinarsko 
javno zdravstvo. 

 
 
JAVNE OVLASTI KOMORE 
 
U skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu i Statuta HVK, tijekom 2015. godine, 
Hrvatska veterinarska komora doktorima veterinarske medicine, članovima HVK, 
izdala je 61 novu licenciju. 
Također, tijekom godine Hrvatska veterinarska komora, članovima Komore produljila 
je 146 licencija. 
 
Tijekom godine Hrvatska veterinarska komora izdala je 20 "Letters of Good 
Standing", za članove Komore koji su tražili posao u inozemstvu. 

 
 
SUDJELOVANJE PRESTAVNIKA HVK U IZRADI PROPISA IZ 
PODRUČJA VETERINARSTVA 
 
Tijekom 2015. godine predstavnici HVK, kao članovi povjerenstava sudjelovali su u 
izradi sljedećih propisa: 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja; 
- Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati 

ovlaštenu veterinarsku organizaciju; 



- Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog 
podrijetla i hrane za životinje. 

 
Uz navedeno, ovdje napominjem da su predstavnici HVK, sudjelovali u radu 
Povjerenstava za provedbu javnih natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu, 
kao članovi. 
 
Tijekom 2015. Hrvatska veterinarska komora pisanim putem Upravi za veterinarstvo i 
sigurnost hrane predložila je izmjene i dopune: 

- Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova 
veterinarske djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i 
izvješća u klaonici; 

- Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati 
ovlaštenu veterinarsku organizaciju(NN 181/2003 i 45/2008); 

- Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja 
odobrenja za rad veterinara (licencije). 

 

 
STRUČNI SASTANCI 
 
Od mnoštva održanih sastanaka izdvajamo svega nekoliko značajnijih koji nisu 
spomenuti u ovom izvješću: 

- Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, sastanak u svezi obavljanja 
veterinarskih pregleda gospodarstava. 
Kao plod aktivnosti, vezano za VPG, ministar je donio Odluku o veterinarskim 
pregledima gospodarstava, koji su se obavljali u 2015. godini. 
 

- Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, sastanak u svezi problematike 
obavljanja službenih kontrola. 
 

- Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, sastanak u svezi rješavanja 
problematike registracije mesnica i obavljanja službenih kontrola u objektima 
za maloprodaju mesa. 

 

 
TEČAJ  ZAŠTITE ŽIVOTINJA U VRIJEME USMRĆIVANJA 
 
Hrvatska veterinarska komora rješenjem Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-322-
01/13-01/164, ur. broj: 525-10/0529-13-2, od 31. srpnja 2013. godine, ovlaštena je za 
organizaciju tečajeva za djelatnike odobrenih objekata za klanje životinja koji rade sa 
živim životinjama sve do trenutka klanja, sukladno zahtjevima Uredbe 1099/2009/EU 
o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja. 
U 2015. godini, Hrvatska veterinarska komora organizirala je 5 dvodnevnih tečajeva, 
koji su se održali 28. i 29. 04. 2015., 11. i 12. 06. 2015., 5. i 6. 11. 2015., 4. i 5. 12. 
2015. i 10. i 11. 12. 2015., na kojima su sudjelovala 42 djelatnika odobrenih objekata 
za klanje kopitara i papkara. 
 

 
 



TEČAJEVI ZA VOZAČE/PRATITELJE ŽIVOTINJA U PRIJEVOZU 
 
Tijekom 2015. godine Hrvatska veterinarska komora organizirala je 4 dvodnevna 
Tečaja za osposobljavanje vozača/pratitelja životinja u prijevozu.  
Tečajevi su održani 10. i 11. 03. 2015; 25. i 26. 05. 2015.; 27. i 28. 07. 2015. i 28. i 
29. 09. 2015.  
Na tečajevima je bilo 78 polaznika. 
 
Početkom 2014. godine, rješenjem ministra poljoprivrede Hrvatska veterinarska 
komora, dobila je odobrenje za provođenje tečaja za osposobljavanje 
vozača/pratitelja životinja, kojima je istekao rok važenja izdanih svjedodžbi, odnosno 
za održavanje tečajeva za produljenje svjedodžbi.  
Temeljem navedenog rješenja, Hrvatska veterinarska komora tijekom 2015. 
organizirala je 3 jednodnevna Tečaja za obnovu svjedodžbe vozača/pratitelja 
životinja u prijevozu. 
Tečajevi su održani 18. 03. 2015., 16. 09. 2015. i 7. 11. 2015., i na njima su bila 42 
polaznika.  
 
 

URED STRUČNE SLUŽBE HVK 
 
Ured stručne službe odrađivao je sve administrativno tehničke poslove koji su 
navedeni u ovom izvješću. 
Osim dokumenata koji su vezani za aktivnosti navedene u ovom izvješću, tijekom 
godine napravljeno je više od 150 različitih dopisa članovima komore i strankama, 
zaprimljeno su 172 ulazna računa, za sve usluge koje je Komora pružala u 2015. 
godini ispostavljeno je 348 računa te je izdana 191 potvrda o uplaćenim članskim 
obvezama. 
Tijekom godine, nadležnoj Poreznoj upravi poslala je 59 JOPPD obrazaca. 
 
V4Vet+ okuplja predstavnike veterinarskih komora Bugarske, Češke, Hrvatske, Mađarske, 

Makedonije, Poljske, Republike Srpske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije. V4Vet+ 

okuplja predstavnike veterinarskih komora Bugarske, Češke, Hrvatske, Mađarske, 

Makedonije, Poljske, Republike Srpske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije 

 


