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Број:229                 Дана: 13.05.2015. године 

 

   

 

 Дана 07.05.2015.године након одржаног 77. састанка Управног 

одбора ВКС, руководство ВКС су посетили Управу за ветерину. 

Упознали су в.д. диреткора Управе за ветерину  са донетим одлукама, 

и разговарано је о решавању нагомиланих проблема:  

 

 

1. ВКС тражи најхитнији састанак са представницима МПЗЖС 

ради враћања цене дијагностичког испитивања на ТБЦ од 

600,00 динара са ПДВ-ом, а новац за вакцинацију против 

плавог језика обезбедити у ребалансу, обзиром да је ванредни 

проблем настао након већ предвиђеног буџета за 

ветерину.Уколико део дијагностике плаћа власник и једна и 

друга мера неће дати очекиване резултате и штета ће бити 

далеко већа.   

2. Решавање проблема дуга Управе за ветерину према ВКС за 

издате сертификате.  

3. Изналажење решења за дуг Управе за ветерину према вет.орг. 

за рефундирање средстава за дупликате ушних маркица у 

периоду јанура 2013-март 2014.  

4. Договорен састанак у року од 15 дана за решавање проблема 

измене три Правилника које је руководство ВКС у претходним 

годинама више пута званично предлагало. 

5. Хитно решавање проблема који су проистекли услед  

доношења нових Правилника за обележавање и Правилника за 

извођаче в.о. које је председник ВКС званично више пута 

предао МПЗЖС, а да до данас није било активности од стране 

министарства по том питању.  

6. В.д. директора Управе за ветерину упознат је са свим 

проблемима у вези увођења у посао нових обележивача и 

проблемима са којим су се суочиле вет. орг. Руководство ВКС 

упознало г-дина Бугарског  да ће предузети активности по 

питању подношења тужби због кршења одредаба уговора о 

пословно-техничкој сарадњи од стране МПЗЖС- Управе за 

ветерину. Г-дин Бугарски је упознат да је У.О. на предлог 

председника ВКС донео одлуку да се правни заступник ВКС 

обавести о насталом проблему. Председник ВКС изнео је свој 

став да због оваквог поступка и непоштовања уговора може 

доћи до озбиљних проблема у обележавању животиња чије ће 

последице трпети власници. Такође је упознао г-дина 

Бугарског да на подручју Браничевског округа већ постоје 

озбиљни проблеми по овом питању и да вет.орг. захтевају 

њихово хитно решење. 

 



 
7.    Г-дин Бугарски је изнео став да све проблеме треба решавати разговором између ВКС  

 и Управе за ветерину и обећао пуну подршку и учешће Управе за ветерину у 

 решавању наведених проблема. 

8. У складу са претходно изнетим ставом предложио је одржавање заједничког састанка 

 у року од 15 дана за решавање проблема  спорних Правилника из тачке 3 овог 

 извештаја. Предложио је одржавање хитног састанка са надлежним представницима 

 МПЗЖС за решавање проблема недостатка средстава у Буџету Управе за ветерину као 

 и заказивање заједничког састанка руководства ВКС представника Управе за ветерину 

 и представника МПЗЖС  ради разрешења проблема предложених Правилника које је 

 руководство ВКС предало надлежном министарству.  

 

 

 

          Председник ВКС 

                   Радош Раилић , др. вет. 

         

      

                           
 


