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Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине 

 

Поштовани, 

На састанку одржаном у Београду дана 20.02.2015. а на основу 

извештаја који је председник ВКС изнео пред председницима РО 

ВКС о одржаном састанку у Управи за ветерину дана 

09.02.2015.године и најаве представника Управе да се због 

недостатака средстава у буџету за спровођење послова из 

Програма мера здравствене заштите животиња за 2015. годину део 

средстава обезбеди наплатом од власника говеда приликом 

дијагностичних испитивања на ТБЦ , донети су следећи закључци: 

1. Све активнкости које су у 2014. години биле обухваћене 

Програмом мера  здравствене заштите животиња треба 

наставити и у 2015. години под истим условима и на терет 

буџета, што представља минимум услова под којим 

ветеринарске организације могу обезбедити несметано 

спровођење предвиђених активности по правилнику о 

Програму мера здравствене заштите животиња за 2015. 

годину; 

 

2. Сваки вид наплате од власника створио би огромне 

проблеме како за самог власника, тако и за вет. 

организације које су са свим последицама оваквог начина 

наплате упознате, јер су и 2009. године обављале 

активности под сличним околностима при чему су дугови 

који су тада настали (због немогућности наплате од стране 

власника животња) нанели велику штету вет. 

организацијама; 

3. Финансирање на терет буџета за поверене послове по 

Програму мера (узорковање крви говеда,оваца, 

дијагностичко испитивање на ТБЦ код говеда и 

вакцинацију свиња против ККС),  је неопходно ради 

успешног завршетка наведених активности и стицање 

слободног статуса наше земље од ових заразних болести. 

Најављени начин финансирања ових активности могао би 

угрозити сав претходни напор ветеринарске службе и 

државе Србије у остваривању овог циља и за последицу би 

имао огромне економске штете; 



 

4. Правилник о Програму мера здравствене заштите животиња за текућу годину 

није донет до 31.01.2015. године ( у складу са Законом о ветеринарству члан 51 

став 1) и због тога су ВКС и ветеринарске  организације доведене  у ситуацију 

да износе ставове о „нечему“ (правилнику о Програму мера здравствене заштите 

животиња и ценама), а да немају никакав писани документ на основу кога би 

могли донети конкретније ставове и исказати своју озбиљност у решавању овог 

проблема; 

 

5. Овакав вид комуникације између надлежног државног органа (МПЗЖС) и 

струковне организације ( ВКС) сматрамо да није добар и због тога је наш страх 

оправдан да доношење решења по хитном поступку могу нанети велике штете 

свим заинтересованим странама за шта ВКС не може и не жели сносити 

одговорност; 

 

6. За све друге активности које буду предвиђене правилником о Програму мера 

здравствене заштите животиња за 2015. годину, МПЗЖС мора јасно и на време 

предвидети начин финансирања и о томе обавестити све заинтересоване 

стране(ВКС и кориснике субвенција из Програма мера- власнике или држаоце 

животиња на које се односи); 

 

7. О свим новим обавезама које би могле проистећи из правилника о Програму 

мера здравствене заштите животиња за 2015. годину( о чему тренутно немамо 

никаква сазнања) неопходно је потписати анекс уговора са свим ветеринарским 

организацијама. У изради  анекса уговора неопходно је учешће и представника 

ВКС; 

 

8. Хитно, уредбом или другим актом које доноси Влада РС или надлежно 

министарство, прихватити предлог ВКС -е који је предат помоћнику министра 

пољопривреде (господину Катанићу) на састанку одржаном дана 11.02.2015. 

године који омогућује несметано спровођење Програма мера здравствене 

заштите животиња и јасније регулише обавезе корисника свих подстицаја у 

пољопривреди као и њихов одговорнији однос према држави; 

 

9. Неодложно упутити захтев надлежној институцији за тумачење Закона о 

ПДВ-у (члан 25 став 2 тачка 8) ради ослобађања наплате ПДВ-а код поверених 

послова по Програму мера здравствене заштите, које обављају ветеринарске 

организације. Позитивним тумачењем наведеног члана обезбедила би се 

тренутно недостајућа средства за извођење свих предложених активности на 

терет буџета; 

 

10. ВКС-е као струковна организација у свом чланству има 3580 ДВМ-е који 

желе да помогну државним органима РС у доношењу одлука и  да је за помоћ 

једино потребно упутити позив; 

 

11. Уколико  одлуке које буду донете од старане МПЗЖС буду предвиђале 

наплату или део наплате од власника животиња обавезује се председник ВКС да 

у средствима информисања заједно са представницима МПЗЖС одмах ту 

одлуку презентују свим произвођачима и на тај начин као и посебним 

обавештењима упознају их са трошковима које ће вет. организације приликом 

извођења активности, утврђених правилником о Програму мера здравствене 

заштите  животиња за 2015 годину, морати од њих да наплате; 

 

 

 



12. Обавезује се председник ВКС да са овим закључцима у писаној форми,а у 

зависности од могућности и у директним контактима упозна:                                      

 

 

-премијера владе РС- Александра Вучића 

-саветника премијера Драгана Гламочића  

-одбор за пољопривреду скупштине РС 

-министра ПЗЖС Снежану Богосављевић Бошковић 

-државног секретара Данила Голубовића 

-саветника министра ПЗЖС Слободана Вукосављевића  

-директора управе за ветерину Дејана Бугарског  

-чланство ВКС( у види саопштења на сајту ВКС)  

-представнике свих удружења произвођача- одгајивача говеда  

 

 

 

С поштовањем, 

  

 

 

Председник 

      Ветеринарске коморе Србије 

Радош Раилић, др. вет. 

 

 

                                         

 
 


