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„ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“ 

                                            Београд 
 
 
 
Предмет : Реаговање Ветеринарске коморе Србије на чланак објављен у 
дневном листу „Вечерње новости“ од 22.03.2011. године под називом: „У 
страху велика зарада – за време проглашеног беснила ветеринари 
вакцинишу псе, а сељак плаћа и кад нема – цепиво по псу 600-800 динара, 
а набавна цена вакцине само 59 динара“. 
 
 
                    Ветеринарска комора Србије, као професионалона 
организација ветеринара основана на основу Закона о ветеринарству ( „Сл. 
гласник РС 91/2005 и 30/2010) са циљем, да се између осталог брине и о 
угледу професије у друштву, оштро осуђује начин изношења информација 
садржаних у тексту под горе наведеним називом, оцењујући да су дате 
произвољно, омаловажавајући значај и потребу саме вакцинације и 
заштите против беснила, без стручне анализе елемената цене коштања 
вакцинације, а на начин и речником који очито има за циљ да 
компромитује ветеринарску професију и саме ветеринаре у друштву. 
                   Ироничан приступ аутора присутан је у садржају текста у више 
наврата као на пример: „Ветеринари се разлетели од јутра до вечери, а 
сељани плаћају и кад немају“, ... „у једној „сезони“ заразе(а) обавезно је 
проглашавају с јесени и с пролећа, готово сваке године“... Аутор текста 
није стручан, нити компетентан да процењује потребу проглашавања 
заразе, то је у надлежности Управе за ветерину, а начин на који је ово 
коментарисао, лаика наводи на закључак да се заразе утврђују да би 
ветеринари имали шта да раде. Представљањем овог одговорног и 
захтевног задатка ветеринара, какав је спречавање ширења заразе беснила, 
на овакав неодговоран начин, какав је представљен у Вашем листу, 
отварате могућност да постанете саучесник у опструкцији спровођења 
вакцинације, чиме се ствара потенцијална могућност ширења ове 
смртоносне болести, што верујемо да Вашем листу није у интересу. Овакав 
текст може да  наводи власнике животиња на непоштовање законске 
обавезе, а што има за последицу угрожавање здравља људи и животиња од 
ове опасне заразне болести.  



 
 
После објављивања чланка у Вашем листу, односно од 22.03.2011. године је немогуће спровести 
наређене мере од стране Управе за ветерину, јер грађани масовно одбијају да вакцинишу псе. 
                   Наводи да су се ветеринари разлетели од јутра до вечери, а сељани плаћају и кад немају су 
крајње неумесно формулисани. Ветеринари својим поступцима извршавају наредбу Управе за ветерину 
донету у циљу спречавања ширења заразе. Њихова ажурност и благовременост у извршавању Наредбе и 
висока свест о опасности заразе, коју Ваш лист формулише као „разлетели“ нормално би било да буде 
друштвено позитивно оцењена, а не извргнута омаловажавању. 
                  Иначе вакцинација паса против беснила не ради се само у време заразе, већ је то законска 
обавеза сваког држаоца пса, који је дужан да своју животињу обележи микрочипом, региструје је у 
Централној бази података и једном годишње вакцинише против беснила и тиме спречи да она буде 
опасна по своју околину. Сматрамо да је задатак медија пружање информација на начин промовисања 
потребе поступања у складу са законом, а овде се несумњиво ради о ометању и спречавању спровођења 
важећих законских прописа који имају за циљ заштиту живота и здравља људи и животиња, од стране 
дневног листа „Вечерње Новости“ и новинара М. Марковић. 
                   Права информација у вези заразе у општини Параћин коју Ваш лист није објавио је следећа : 
                   Дана 06.03.2011. године Ветеринарска станица Параћин је добила од Здравственог центра 
Параћин налог (бр. 9) да пса власника Д.М. из Г. Видова општина Параћин, стави под контролу на 
беснило у трајању од 10 дана, због тога што је пас нанео озледе малолетном В.Ј. из Г. Видова. Пас је 
угинуо током периода надзора и као што је законом предвиђено, узорак мозга угинулог пса послат је на 
лабораторијско испитивање у Научни институт за ветеринарство „Србије“ у Београду, где је дана 
15.03.2011. године утврђено присуство вируса беснила код пса. О томе је одмах обавештена 
епидемиолошка служба Здравственог центра Параћин, после чега је повређена особа упућена на 
антирабични третман. Истог дана Управа за ветерину донела је решење о предузимању мера на 
сузбијању беснила ради заштите, пре свега људи, а онда и домаћих животиња. Од 13 прописаних мера 
које се наређују у оваквом случају на првом месту је обележавање необележених паса, евиденција паса 
и мачака и вакцинација невакцинисаних паса и мачака старијих од 3 месеца против беснила. Та мера је 
између осталих, наређена Ветеринарској станици Параћин решењем Министарства пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину број 323-02-24/2011-05 од 15.03.2011. 
године, након чега је уследила акција ветеринара коју Ваш новинар формулише као „разлетели се 
ветеринари“. 
                   У надлежности је републичког ветеринарског инспектора у општини Параћин да контролише 
спровођење наређених мера. 
                   Аутор текста је овом приликом из необјашњених разлога заобишо републичког 
ветеринарског инспектора у општини Параћин као и Ветеринарску станицу Параћин, који су задужени и 
одговорни за спровођење прописаних мера на сузбијању и искорењивању беснила. 
                  Што се тиче цене вакцинације која је очигледно и повод овог текста, на шта упућује и сам 
наслов, Ветеринарска Комора Србије одговорно тврди да је зарада ветеринара мала и да су ветеринарске 
организације у веома тешкој материјалној ситуацији. Цена вакцинације се формира, као и цене осталих 
ветеринарских услуга, на основу препоруке Ветеринарске коморе Србије, као и на Регионалним 
одборима Ветеринарске коморе по окрузима. Када је у питању формирање цене вакцинације паса и 
мачака против беснила, тада се свакако води рачуна о значају ове услуге, као и о економској моћи 
највећег броја грађана који држе псе и мачке, па се том приликом занемарује економски интерес 
ветеринарских организација, те је цена ове услуге увек нижа од економске. Што се тиче Поморавског 
округа цена вакцинације је јединствена у свих шест општина.  
                 Аутор текста је превидео чињеницу да је у цени од 800,00 динара обухваћена републичка 
такса за обележавање и регистрацију паса у износу од 200,00 динара по Одлуци о висини накнаде за 
обележавање и евидентирање животиња ( „Сл. гласник РС број 47/09 ), затим да је у цени од 600,00 
динара обухваћен и ПДВ по стопи од 18%, да се паковање од 10 доза вакцине (у ком случају је цена 
дозе 59,00 динара) у условима разуђености терена тешко може користити, јер је велики растур вакцине, 
пошто се свих 10 доза мора употребити у кратком временском периоду, односно у року од неколико 
сати, а након тога вакцина је неупотребљива, ту су високи трошкови превоза, поготово ако власници 
нису код куће, па постоји потреба да се код истог власника одлази више пута, да се ради у теренским и 
често неповољним временским условима, да увек постоји опасност да пас озледи ветеринара, односно 
да се пружа високо ризична услуга. Све у свему, након одбитка свих ових трошкова по једном 



вакцинисаном псу просечно остаје од 250,00-300,00 динара. Толико у Србији кошта, на пример и цена 
једног мушког шишања и нико у медијима не објављује великим словима да је зарада фризера велика. 
Наравно, ми поштујемо делатност фризерске професије и извињавамо јој се на поређењу које овом 
приликом чинимо, она је само случајни избор. Постављамо питање зашто се ветеринарска професија у 
Вашим медијима покушава компромитовати на овакав начин ? 
                 Иначе, успоредбе ради вакцинација паса против беснила у Републици Словенији кошта 34 
еура, у Републици Хрватској 19 еура, а код нас у динарској противредности непуних 6 еура. Очито је да 
је Ваша прича о великој заради ветеринара обмањивање јавности и покушај заваде сељака и ветеринара. 
                 Ветеринари Србије изузетно цене и поштују све грађане Србије који држе и узгајају животиње 
и деле са њима исту судбину, јер уколико се они не баве узгојем животиња ветеринари немају шта да 
раде. На бази таквог односа ветеринари желе дати максимални допринос свим држаоцима животиња у 
циљу омогућавања њихове производње. 
               Ветеринарска комора Србије сматра да је у чланку под наведеним Насловом, битно нарушен 
углед ветеринарске професије, да је исти и начињен у циљу нарушавања угледа и односа ветеринара са 
држаоцима животиња и да је чланак имао за последицу ометање спровођења Наредбе о поступању у 
случају заразе. Очекујемо да ће лист „Вечерње новости“ објавити ово реаговање Ветеринарске коморе 
Србије у целости, у обиму и величини наслова као што је објављен и текст на који се реагује, те да ће о 
објављивању текста писмено известити Ветеринарску комору Србије. 
                 У супротном Ветеринарска комора Србије спремна је предузети све мере које јој закон ставља 
на располагање у циљу заштите угледа ветеринарске професије у друштву. 
                           

                                                                              Председник ВКС 
                                                                                                 Тиквицки Грго, др вет.-спец.  

                                 

 
 


