
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр:88/27.02.2015. година 

 

Извештај са седнице одржане у Управи за ветерину дана 

09.02.2015.  
 

 

 

Након позива Директора Управе за ветерину Дејана Бугарског за 

сатанак са темом предлога  цена за спровођење Програма мера послатог 

06.02.2015. године, Управни одбор је на седници 09.02.2015. године, а на 

основу одговора које је добио од Председника регионалних одбора донео 

препоруке и смернице за извођење ПМЗЗЖ.  

 Седница је одржана у просторијама Управе за ветрину а Управу за 

ветерину је представљао Директор управе Дејан Бугарски са својим 

колегијумом. ВКС су представљали Председни Радош Раилић и 

Председник УО Мрваљевић Игор. 

 

На седници у Управи за ветерину  наш предлог је и представљен 

колегама из Управе за ветерину где је око неких тачака постигнут 

договор а око неких нажалост није . 

Представници Управе су се сагласили да договори око ПМЗЗЖ 

морају кренути раније и прихватили су да договори око ПМЗЗЖ за 2016 

крену крајем ове године. 

Нажалост, предлог да се Програрам мера обавља као и у 2014 

години, односно да се комплетан ПМЗЗЖ финансира из Буџета као и да 

се цене увећају за 10% односно за  степен инфлације није могао бити 

прихваћен од стране колега из Управе за ветерину због мањка средстава у 

Буџету. Дијагностичка средтва као и материјал су укалкулисани у цену 

ПМЗЗЖ  

Директор Управе колега Дејан Бугарски је предложио да  део 

ПМЗЗЖ сноси власник, тако што би туберкулинизација била 50% на 

терет Буџета а 50% на терет власника животиња. Предложено је и да цену 

вакцинације против Болести плавог језика сноси власник животиња а да 

вакцину ветеринарске станице добију бесплатно односно да буде плаћена 

од стране Управе за ветерину. Представници ВКС су се залагали да цена 

извођења вакцинације буде на терет Буџета али пошто за то није било 

средстава сложили су се да вакцинација буде на терет власника. Потврђен  

је и став ветеринарских станица да могу извести вакцинацију али се 

време извођења вакцинације разликује од специфичних услова краја где 

се вакцинише. 

 

 

 

 

 

 

        
    
         
 



 

 

Сви су сагласни и Упрева за ветерину је дала пуну подршку за предлог ВКС да за субвенције у 

пољопривреди власници животиња морају урадити ПМЗЗЖ на свим врстама и категоријама животиња 

на својим газдинствима или губе статус активног газдинства самим тим и право на субвенцију.  

 

Представници ВКС су остали  при својим препорукама тако да коначан договор по свим тачкама 

није постигнут однсно није постигнута сагласност око цене ПМЗЗЖ за туберкулинизацију и 

вакцинацију против Болести плавог језика 

 

 

 

 

           Председник УО 

         Ветеринарске коморе Србије 

         Игор Мрваљевић др.вет. с.р. 

 

       


