
 

Klasa: 322-01/17-01/311 

Ur.br.: 312-17-2 

Zagreb, 29. studenog 2017. 

 

 

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: 322-01/17-01/311, Ur. br.: 312-17-1, od 15. studenog 2017. godine sazvao je 

redovnu godišnju Skupštinu HVK, koja je održana dana 29. studenog 2017. 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 18. 

listopada 2016. godine. 

5. Izvješće predsjednika o radu HVK.  

6. Izvješće Nadzornog odbora HVK . 

7. Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini. 

8. Prihvaćanje rebalansa financijskog plana za 2017. godinu. 

9. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2018. godinu. 

10. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje. 

11. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo. 

12. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje. 

13. Razno. 

 

 

1. točka: Otvaranje skupštine 

 

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

Skupštinu HVK, pozdravlja zamjenika dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Deana Konjevića, zamjenika ravnatelja Hrvatskog 

veterinarskog instituta dr. sc. Miroslava Benića,  te sve nazočne delegate, odnosno 

članove Skupštine Hrvatske veterinarske komore. 

Posebno pozdravlja saborskog zastupnika dr. sc. Josipa Križanića, koji je 

potpredsjednik Odbora za poljoprivredu te zamjenik predsjednika Komore. 

Obavještava članove Skupštine da je poziv na Skupštinu upućen i ravnatelju Uprave 

za veterinarstvo, da se je on javio neposredno prije početka Skupštine te da je rekao 

da će doći na Skupštinu. 



 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., poziva goste 

da se obrate članovima Skupštine. 

 

Zamjenik dekana Veterinarskog fakulteta, prof. dr. sc. Dean Konjević, 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, istaknuo je da Veterinarski fakultet i Komora imaju dobru suradnju i da im je 

zajednički cilj jačanje i promidžba veterinarske struke i dobrobit veterinara. 

Naglasio je da će fakultet revidirati tečajeve za veterinare praktičare te da će 

definirati termine održavanja tečajeva tijekom godine te je pozvao sve da predlože 

teme koji ih zanimaju te da je u tom smislu novi dekan poslao dopis veterinarskim 

organizacijama da predlože teme tečajeva koje njih zanimaju.  

Na kraju izlaganja, Skupštini  je zaželio  uspješan rad. 

 

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

zamjeniku dekana na pozdravnim riječima te je konstatirao da Skupština nastavlja s 

radom sukladno predloženom dnevnom redu te da je sljedeća točka dnevnog reda: 

 

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: mr. Antu Šarića , Zdenka Muževića, dr. med. vet., prof. dr. sc. 

Petra Džaju  i mr. Danimira Kolmana; 

 

Za zapisničara je predložio Alku Sasunić, a za ovjerovitelje zapisnika Tatjanu Zajec, 

dr. med. vet. i Leu Kreszinger, dr. med. vet. 

 

Za članove verifikacijske komisije predložio je Ivana Zemljaka, dr. med. vet., mr. 

Vesnu Boban, dr. med. vet.  i dr. sc. Vinka Medvida, dr. med. vet. 

 

Prijedlog članova radnog tijela dao je 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, a posebno je pozdravio zamjenika dekana i 

ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta te je pozvao članove verifikacijske 



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

donositi valjane odluke. 

 

Članovi verifikacijske komisije napravili su uvid u listu prisutnih članova Skupštine i 

prebrojili su prisutne članove, nakon čega je Ivan Zemljak, dr. med. vet., u ime 

verifikacijske komisije izvijestio članove Skupštine da je na sjednici nazočno 36 

članova, da je 9 članova Skupštine putem punomoći ovlastilo druge članove, 

odnosno da je na Skupštini s punomoćima nazočno 45 članova. 

Istaknuo je da Skupština ima ukupno 75 članova, da je na Skupštini prisutna 

natpolovična većina članova, da ima kvorum te 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 18. 

listopada 2016. godine. 

5. Izvješće predsjednika o radu HVK.  

6. Izvješće Nadzornog odbora HVK . 

7. Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini. 

8. Prihvaćanje rebalansa financijskog plana za 2017. godinu. 

9. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2018. godinu. 

10. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje. 

11. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo. 

12. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje. 

13. 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 18. listopada 2016. godine. 

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

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

web stranicu Hrvatske veterinarske komore zajedno s ostalim materijalima za 

Skupštinu, kako je to navedeno i u pozivu na Skupštinu. 

 

Konstairao je da s obzirom na navedeno zapisnik nije potrebno čitati te je postavio 

pitanje članovima Skupštine da li ima potrebe da se zapisnik čita. Članovi Skupštine 

jednoglasno su se izjasnili da zapisnik s prošlogodišnje Skupštine nije potrebno čitati. 

 

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

primjedbi na zapisnik, nakon čega je Zapisnik dao na glasovanje. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su potvrdili zapisnik s prošlogodišnje Skupštine. 

 

 

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 2016. 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 Križanić, ističe da neće otvarati raspravu nakon izvješća, nego će se  

rasprava održati nakon podnesenih svih izvješća, odnosno u sklopu 10. točke 

dnevnog reda. 

 

 

6. točka: Izvješće nadzornog odbora 

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

odbora da podnesu izvješće Nadzornog odbora. 

 

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 2016. 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 2016. godini, 

Rebalans financijskog plana za 2017. godinu te prijedlog financijskog plana za 2018. 

godinu. 

 

Lucija Josipović, djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore, 

izvjestila je prisutne da je Komora u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija, u zakonskom roku napravila i predla godišnji 

financijski opbračun za 2016. godinu te je Skupštini podnijela izvješće o financijskom 

poslovanju HVK u 2016. godini. 

Izvješće o financijskom poslovanju HVK za 2016. godinu koje je iznijela gospođa 

Josipović nalazi se u privitku ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 

8. točka: Prihvaćanje rebalansa financijskog plana za 2017. godinu. 

 

Lucija Josipović, djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore, 

izvjestila je Skupština HVK prošle godine u skladu s Zakonom o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, donijela prijedlog financijskog 

plana za 2017. godinu. 

Naglasila je da u realizaciji financijskog plana za 2017. godinu postoje značajna 

ostupanja, kako u kategoriji prihoda, tako i u kategoriji rashoda te je nužno u skladu s 

Zakonom donijeti rebalan financijskog plana. 

Nakon tog iznijela je prijedlog rebalansa financijskog plana za 2017. godinu, koji se 

nalazi u privitku ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 

9. točka: Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2018. godinu 
 

Djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore Lucija Josipović, 

naglasila je da je na osnovi dosadašnje realizacije financijskog plana za 2017. godinu 

kao i planiranim aktivnostima za 2018. godinu napravljen Plan financijskog 

poslovanja za 2018. godinu. 

Istaknula je da je donošenje plana obveza za sve neprofitne organizacije, da 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. 

Nakon tog iznijela je prijedlog financijskog plana HVK za 2018. godinu, koji se nalazi 

u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio. 



 

 

9. točka: Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 

 

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

pod točkom 5., 6., 7., 8. i 9.  dnevnoga reda. 

 

Za riječ se javio mr. Ante Šarić, koji je konstatirao da je ovo prvi put da na Skupštini 

Komore nema nikog iz Uprave za veterinarstvo te je postavio pitanje da li je ravnatelj 

Uprave pozvan na Skupštinu. 

 

Predsjednik HVK dao je objašnjenje da je ravnatelju Uprave uredno poslan poziv, da 

se je on javio pola sata prije početka Skupštine te da je rekao da će doći na 

Skupštinu. Također, napomenuo je da je ravnatelj Uprave, danas u 10.00 sati sazvao 

povjerenstvo za izradu novog Zakona o veterinarstvu. 

 

Za riječ se javila Tatjana Zajec, dr. med. vet., koja je konstatirala da ona ispred sebe  

ima rješenje o imenovanju povjerenstva za izradu novog Zakona o veterinarstvu, da 

je predsjednik povjerenstva kolega Agičić, da povjerenstvo ima tajnicu, da je u 

povjerenstvu brojkom i slovom još 19 članova Uprave za veterinarstvo i sigurnost 

hrane, da uz navedene članove u povjerenstvu ima još 6 članova, od kojih su 2 sa 

Veterinarskog fakulteta, 2 sa Hrvatskog veterinarskog instituta, da su zadnja 2 člana 

na popisu  predstavnici Hrvatske veterinarske komore i Hrvatske gospodarske 

komore, koji imaju po jednog člana. 

Nadalje, u svom izlaganju navela je da je Odjel veterinara male prakse pisao ministru 

te da su tražili da Odjel ima makar jednog predstavnika u povjerenstvu, da im na 

dopis nije nitko odgovorio te da su jučer čuli da da je sjednica povjerenstva danas. 

Nadalje, navela je da cijela struka treba biti nezadovoljna takivim odnosom Uprave 

prema vlastitoj struci te da je neprihvatljivo da se piše zakon kojim se određuje 

sudbina veterinarske struke, bez same struke. 

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić, u svom izlaganju naglasio je da je šteta što 

nema nikoga iz Uprave, posebno napominje da je i njemu teško kao veterinaru i 

saborskom zastupniku glasati za neke zakone koji se tiču veterinarstva, a zna da oni 

nisu dobri niti su primjenjivi, da je on osobno kao zastupnik prije nekoliko dana 

reagirao kad se je donosio rebalans proračuna, da smo kao struka dobro prošli 

donošenjem proračuna za iduću godinu s obzirom na to da su naše stavke 

povećane, da je on kao član Odbora za poljoprivredu u situaciji da tamo raspravlja u 

zakonima koji se tiču poljoprivrede, da je nedavno donesen novi Zakon o zaštiti 

životinja i da će u njegovoj primjeni biti dosta problema. Nadalje, naveo je da vezano 

za provedbu navedenog zakona, postoji incijativa veterinara male prakse za javljanje 

na natječaj za kastracije i sterilizacije, da tu kao struka ne smijemo nasjesti i nuditi da 

to radimo za male novce s obzirom na to da se radi o kirurškim zahvatima te da se taj 

posao mora odraditi stručno i kvalitetno, što predpostavlja da to ne može biti jeftino. 



 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet., u svom izlaganju navodi kako je Komora dobila navedeno 

rješenje o imenovanju povjerenstva, da je bio iznenađen, da smo odmah zvali 

ravnatelja Uprave, da je on rekao da se to može promjeniti i proširiti, da smo tražili da 

u povjerenstvu budu ljudi iz male prakse, velike prakse, kontrolnih tijela te podružnica 

Komore, s obzirom da sve podružnice imaju drugačiju problematiku. Na kraju 

izlaganja, istaknuo je da članovi povjerenstva iz Veterinarskih ureda nisu ti koji mogu 

odlučivati o našem zakonu te da svi mi kao Komora to ne smijemo dozvoliti. 

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić, u svom izlaganju napomenuo je da struka mora 

sudjelovati u donošenju novog Zakona, posebno je istaknuo važnosti vetertinara u 

sustavu sigurnosti hrane pri čemu je napomenuo da je malo falilo da Uprava za 

veterinarstvo i sigurnost hrane početkom godine nije ostala bez sigurnosti hrane. 

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić, postavio je pitanje prisutnima da li se još tko 

javlja za raspravu, nitko se nije više javljao za raspravu, nakon čega je zaključio 

raspravu o izvješćima te je konstatirao da se pristupa glasovanju o iznesenim 

izviješćima i to pojedinačno. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća 

Izvješće predsjednika Komore o radu za 2016. godinu, koje je bilo pod  pod točkom 

5. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili  Izvješće predsjednika Komore o radu 

Hrvatske veterinarske komore za 2016. godinu. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća 

Izvješće Nadzornog odbora HVK, koje je bilo pod  pod točkom 6. dnevnog reda 

Skupštine. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili  Izvješće Nadzornog odbora. 

 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća 

Izvješće o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini, koje je bilo pod  pod točkom 

7. dnevnog reda Skupštine. 

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su prihvatili Izvješća o financijskom poslovanju HVK 

u 2016. godini. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća 

Rebalans financijskog plana HVK u 2017. godini, koji je bilo pod točkom 8. dnevnog 

reda Skupštine. 



 

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Rebalans financijskog plana HVK za 

2017. godinu. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se usvaja 

Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu, koji je bilo pod  točkom 9. dnevnog reda 

Skupštine. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Prijedlog financijskog plana HVK za 2018. 

godinu.  

 

 

10. točka: Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo. 
 
11. točka: Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske 
životinje. 
 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., predložio je da se točka 10. i 11. 

dnevnog reda objedine te je pozvao 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 je Staututom HVK propisano da se u cilju razvijanja pojedinih područja 

veterinarske djelatnosti te s ciljem reguliranja stručnog usavršavanja vezano za 

ostvarivanje uvjeta za  produljenje licencija u sklopu HVK osnivaju tri odjela, i to: 

Odjel za male životinje, Odjel za velike-farmske životinje i Odjel za veterinarsko javno 

zdravstvo. 

Istaknuo je da je Odjel za male životinje postojao i prije donošenja novog Statuta, da 

je Skupština 2015. godine donijela Pravilnik o radu Odjela za male životinje te da je 

nužno donijeti ova dva Pravilnika kako bi se mogli osnovati navedeni  Odjeli koji su 

definirani Statutom HVK. 

Nadalje, u svom izlaganju istaknuo je da je u postupku donošenju ova dva Pravilnika 

poštivana procedura određena Statutom, da je prijedloge Pravilnika sačinio Ured 

stručne službe, da ih je prihvatio Upravni odbor, da su nakon tog emailom poslani 

svim organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te je traženo da se 

na njih dostave primjedbe i prijedlozi, da nije bilo značajnih primjedbi ni prijedloga, da 

je nakon tog Upravni odbor razmatrao dostavljene primjedbe i prijedloge te da je 

prihvatio konačni prijedlog oba Pravilnika, nakon čega ih je uputio Skupštini na 

donošenje. 

Istaknuo je da su oba Pravilnika gotovo ista, da se samo razlikuju u odnosu na ciljeve 

osnivanja Odjela i postizanje ciljeva s obzirom na to da se jednim regulira područje 

velikih životinja, a drugim područje veterinarskog javnog zdravstva. 

Napomenuo je da se Pravilnicima regulira članstvo u Odjelima, da su članovi Odjela 

doktori veterinarske medicine koji isključivo ili povremeno obavljaju poslove 



veterinarske djelatnosti u području velikih-farmskih životinja, odnosno u području 

veterinarskog javnog zdravstva. 

Također, istaknuo se da se Pravilnicima reguliraju tijela Odjela, da se izborna 

sjednica Odjela održava svake 4. godine, da se na izbornoj sjednici Odjela bira 5 

članova predsjedništva, da oni između sebe biraju predsjednika i zamjenika 

predsjednika te da je predsjedništvo Odjela izvršno tijelo koje rukovodi radom Odjela. 

Na kraju izlaganja predložio je da Skupština donese predložene Pravilnike, kako bi 

se čim prije mogli osnovati Odjeli. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva dr. sc. Josip Križanić, dao je na glasovanje 

prijedlog Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje i prijedlog 

Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo te je predložio da Skupština 

donese Pravilnik o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i Pravilnik o radu 

Odjela za veliku praksu – farmske životinje. 

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su donijeli Pravilnik o radu Odjela za veliku praksu – 

farmske životinje i Pravilnik o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva dr. sc. Josip Križanić, konstairao je da je upravo 

na sjednicu Skupštine došao pomoćnik ministra Damir Agičić, dr. med. vet., 

pozdravio ga je te ga je zamolio da da odgovor u vezi prije postavljenih pitanja o 

broju članova povjerenstva za izradu novog Zakona o veterinarstvu i da se obrati 

skupu. 

 

Pomoćnik ministra Damir Agičić, dr. med. vet., ispričao se je što kasni, naveo je da 

kasni zbog toga što  su danas imali prvu sjednicu povjerenstva za izradu novog 

Zakona o veterinarstvu. 

Nadalje, istaknuo je da se ovom prilikom  želi ukratko obratiti članovima Skupštine i 

rweći par riječi o radu te je rekao da je ova godina prošla jeftino, da nije bilo velikih 

problema s bolestima,osim nekoliko slučajeva ptičje gripe i leukoze na jednoj većoj 

farmi. Istaknuo je da je proračun za ovu godinu bio nešto manji, no da će ipak godina 

završiti uspješno što se tiče financija, da su  povećali broj gospodarstava koja 

podlježu VPG, da su neke organizacije dobro provele naređene mjere i VPG, da 

mora prigovoriti da neke organizacije nisu do kraja obavile naređene mjere i VPG. 

Nadalje, istaknuo je da mi ne možemo braniti VPG ako ga organizacije neće obaviti i 

ako se po utvrđivanju nesukladnosti neće postupati. Također, posebno je naglasio da 

one organizacije koje ne obave sve VPG ne rade dobro struci ako VPG ne obavimo u 

cijelosti i ako po njemu ne postupamo, da nije korektno od onih stanica koje ga nisu 

obavile. 

Nadalje, naglasio je da su neke stanice tražile produljenje roka za provođenje mjera, 

da im je odobreno te da je nužno da naređene mjere napravimo kako bi postigli 

status  i kako bi bi se statusi održali. Pozvao je sve da dodijele status onima koji 

ostvaruju uvjete te je naglasio da se "Naredba" za iduću godinu piše, da će biti 



donešena do nove godine, da će je probati napraviti tako da bolesti budu po 

životinjskim vrstama te da će nastojati da do 15.01. budu gotovi svi Programi. 

Napomenuo je da je u izradi novi Pravilnik za uvjete za veterinarske organizacije, da 

se radi i novi Zakon o veterinarsko medicinskim proizvodima, da će se uvesti 

elektronski recept na zelenu kartu, da je ideja da se uvede napredan sustav u kojem 

bi se uporaba ljekova upisivala u registar na gospodarstvu, da ovo što se radi sada 

nije dobro, da su posjednici često neuki i nepismeni, da bi se uvelo pisanje uplatnica 

na elektronski način preko kojih bi se obavljalo razduživanje lijekova u ambulanti, a 

ujedno bi se isto upisivalo u registar na gospodarstvu, da postoji problem s ilegalnim 

uvozom lijekova, da to nije lako riješiti, da se lijekovi ilegalno unose na geraničnim 

prijelazima te da će se izdavanje recepta uvjetovati kliničkim pregledom životinje. 

Nadalje, naglasio je da se u EU optužuje veterinarska struka za nekontroliranu 

primjenu lijekova te da on na sastancima objašnjava da nije kriva struka nego da je 

za to kriva moderna tehnologija držanja i hranidbe životinja. 

Posebno je istaknuo da ima neodgovornih pojedinaca koji na stručan način ne  

provode naređene mjere, da je on struku s tim upoznao, da je mislio da se nakon 

onog slučaja s uzorkovanjem krvi goveda neće više javljati takvi slučajevi, no da 

upravo sada ima slučaj da je jedan  čovjek u jednom danu izvadio 1000 uzoraka krvi 

ovaca, da je jedan čovjek u jednom danu cijepio 800 goveda protiv BKK, da su njemu 

takvi slučajevi u najmanju ruku sumnjivi te da će ih on provjeravati te da neće plaćati 

račune za nešto što nije zakonito i stručno obavljeno. Napomenuo je da mu je  žao  

što se dešava, da takve kolege ne žele dobro struci, da je to razlog da kasne 

plaćanja te da on ne želi plaćati dok se sve ne provjeri. 

Na kraju izlaganja napomenuo je da povjerenstvo nije problem, da se ono može 

proširiti, da će on imati konstruktivne prijedloge, da svi mogu djelovati kao kolege bez 

da sjede na povjerenstvu, da se svi se mogu uključuti kroz e savjetovanje, da je 

najmanji problem napisati ono što se mi dogovorimo, da će se novim zakonom 

ukloniti strane riječi, da će novi zakon biti generalni zakon te da u njemu neće biti 

podataka o službenim kontrolama, a što je pohvalio i predstavnik Hrvatske 

gospodarske komore. Isto tako, istaknuo je da moli za savjesnost i odgovornost, da 

moli za suradnju i pomoć, da oni ne žele progoniti, da oni žele red i žele podići da 

striuka i Komora bude al pari liječnicima. 

 

 

13. točka: Razno 

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić 

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

točkom Razno. 

 

Prof. dr. Petar Džaja 

U svom izlaganju naglasio je da mi moramo biti objektivni i reći da u struci nije sve  

dobro. Istaknuo je da su naređene mjere bitne za RH, da su Komora i Fakultet poslali 

zajednički dopis ministarstvu u kojem je navedeno da je čipiranje konja operativni 



zahvat, da su tada pobjedili jači koji su dozvolili da označavanje konja  rade 

nestručnjaci, odnosno nadr veterinari te da se on nada da će se to nama vratiti, pri 

čemu je pozvao kolegu Agičića da pomogne da se taj posao vrati  struci, kao i neki 

drugi poslovi koji su struci oduzeti, ističući veterinarsko sanitarne preglede i kontrole.  

Naglasio je da je apsurdno provoditi naređene mjere na nekim životinjskim vrstama, 

kod kojih je obuhvat označavanja i registracije svega oko 40% te da je u takvim 

uvjetima provedba naređenih mjera čista utopija, da takvo provođenje mjera nema 

smisla te da  tu moramo biti jasni i glasni i reći da država tu baca novce.  

Istaknuo je problem male prakse te je naglasio da kolege iz male prakse koriste 

usluge humanih laboratorija te je postavio pitanje važenja takvih nalaza s obzirom da 

aparati na kojima se rade analize humanih uzoraka nisu kalibrirani za analize 

uzoraka životinja. 

Također, istaknuo je da je i on kao profesor sudskog i upravnog veterinarstva 

sudionik raspetljavanja nečasnih radnji koje su se nedavno dogodile u struci, vezano 

za uzorkovanje krvi od strane neodgovornih kolega, da je njegov zavod radio DNA 

analizu uzoraka, da je utvrđeno da se je 300 uzetih uzoraka odnosilo na samo 6 

krava te je predložio da njegov laboratorij Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo  

uđe u "Naredbu" kao garancija provođenja mjera te da je u uvom slučaju zahvaljujući 

brzim rekacijama spriječeno da nastanu puno veće štete. 

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić 

U svom izlaganju istaknuo je da se neke stvari unutar struke moraju raspraviti, 

odnosno da se moraju riješavati tu, a ne ih iznositi u javnost pri čemu je naglasio da  

nam javnost odnosno mediji ionako nisu skloni. 

 

Pomoćnik ministra Damir Agičić, dr. med. vet. 

Složio je se je s konstacijom presjedavajućeg, napominjući da s medijima moramo 

biti oprezni, navodeći da je nakon Veterinarskih dana  spektakularno najavljena 

poljoprivredna emisija, kako veterinari rade ovo, kako rade ono. 

Dao je prijedlog da HVK aktivnije kroz medije proaktivno prezentira struku, da se 

javni izričaj veterinarske struke riješi ugovorom s nekom PR agencijom koja će 

medijski prezentirati struku i da to Komora plati.  

Istaknuo je da u odnosu na medije, mi kao struka moramo stalno odgovarati na 

prozivke drugih ističući primjer zahtjeva udruge za zaštitu životinja za ukidanje 

cijepljenja pasa protiv bjesnoće te zahtjeve konjogojaca za ukidanje kontrole 

leptospiroze kod konja. 

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić 

U svom izlaganju naveo je da je na Skupštini prisutan kolega Zoran Juginović,  

urednik Veterina portala, koji radi na medijskoj prezentaciji struke, te mu daje 5 

minuta vremena da članovima Skupštine ukratko prezentira portal. 

 

 

 



Ivan Forgač, dr. med. vet. 

Za ove stvari koje se događaju nije kriva Komora, krivi su pojedinci. Najveći dio 

struke radi pošteno svoj posao i zbog nekoliko neodgovornih pojedinaca ne može se 

generalizirati cijela struka. 

Napomenuo je da je nakon utvrđivanja određenih nepravilnosti teško izaći s 

nekakvim izjavama, istaknuo je da inspekcija mora odraditi svoj dio posla te da 

Komori nije nikakav problem odvojiti novac za PR i da to isfinancira, mišljenja je da to 

neće riješiti probleme nego da je ključ riješenja problema u tom da svatko odradi svoj 

posla, uz napomenu da svi ne odrađuju svoj dio posla pri čemu je iznio primjer da u 

Hrvatskoj ima preko 100 000 necjepljenih pasa, uz napomenu da inspekcija po tom 

pitanju ništa nije poduzela. 

 

 

Marko Ivanušić, dr. med. vet. 

Postavio je pitanje vezano za stav Hrvatske veterinarske komore vezano za 

donošenje Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati 

ovlaštenu veterinarsku organizaciju, odnosno ukidanje izjava  pri čemu je istaknuo da 

je da je to pravo vlasnika koje je regulirano zakonom te da je njegovo mišljenje da 

treba uvažavati želju i pravo vlasnika da odabere veterinarsku organizaciju.  

Također, naglasio je da je njegovo mišljenje da nije bitno tko će raditi naređenu 

mjeru, nego kako će je napraviti te je istaknuo da ovaj sustav s izjavama funkcionira 

godinama i da izabrane organizacije nisu problem u provedbi naređenih mjera. 

 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet. 

U svom izlaganju napomenuo je da izjave o odabiru ovlaštene veterinarske 

organizacije nemaju veze s Zakonom o veterinarstvu te da je to regulirano 

Pravilnikom.  

Također, istaknuo je da vlasnik može birati tko će mu liječiti životinje, da su naređene 

mjere mjere od državnog interesa te da ih treba raditi veterinarska organizacija koja 

je natječajem dobila ovlasti, što znači da naređene mjere koje plaća država radi 

ovlaštena veterinarska organizacija. 

Napomenuo je da zbog sadašnjeg sustava i izjava sada imamo problem te je naveo 

slučaj da se izvadi 30 krvi od 900 životinja. 

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić 

Pozvao je pomoćnika ministra da iznese službeni stav ministarstva vezano za odabir 

ovlaštene veterinarske organizacije. 

 

Pomoćnik ministra, Damir Agičić, dr. med. vet. 

U svom izlaganju istaknuo je da izbor ovlaštene veterinarske organizacije predstavlja 

problem, da je zakonom predviđeno da država raspisuje natječaj za javne ovlasti, da 

se na njega javljaju veterinarske organizacije, da se veterinarske organizacije 



sukladno broju zaposlenih, broju automobila i opreme  javljaju na natječaj za 

pojedine epizootiološke jedinice uzimajući prvenstveno u obzir broj životinja.  

Naglasio je da se postavlja pitanje zbog čega se onda raspisuje natječaj na temelju 

kojeg se sklapa ugovor kojim se veterinarska organizacija obvezuje imati određeni 

broj djelatnika, automobila i ostale opreme, ako vlasnik može birati.  

Nadalje, naveo je da se svi moraju staviti u ulogu države, ako država plaća neku 

mjeru, onda država ne može prepustiti vlasniku da on bira, tim više što država sklapa 

ugovor s ovlaštenom veterinarskom organizacijom kojim se obvezuje da veterinarska 

organizacija koja ima ugovor mora imati određeni broj ljudi za provedbu mjera npr. na  

1000 životinja, a veterinarska organizacija zbog prava izbora izjavom na tom 

području više nema tih 1000 životinja. 

Posebno je istaknuo je da se radi novi Pravilnik te je pozvao sve da se kroz e 

savjetovanje uključe u izradu Pravilnika te da su svi prijedlozi u donošenju Pravilnika 

dobro došli. 

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet.  

Dao je riječ  urdniku portala Veterina, koji je u kratkim crtama prezentirao portal 

Veterina. 

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet.  

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 13.20. minuta. 
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