
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број: 373/10.09.2009.године 
 

Република Србија 
Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде 
Управа за ветерину 

Директор Зоран Мићовић, др вет.мед. 
 
Поштовани господине Мићовић, 
 
Управни одбор Ветеринарске коморе Србије на седници од 09.09.2009. 
године расправљао је о допису Управе за ветерину бр. 323-06-
6426/2009-05 упућеном ветеринарским организацијама и допису бр. 
323-07-6426/2009-05 упућеном Ветеринарској комори Србије.  
 
На састанку су анализирани сви проблеми са којима се суочавају 
ветеринарске организације које спроводе послове програма мера 
здравствене заштите животиња, издавања здравствених уверења, 
послове ветеринарске инспекције пренете по овлашћењу и послове 
обележавања и регистрације животиња. Комора је од свих регионалних 
одбора захтевала да се изјасне о досадашњем начину наплате 
прописане накнада за издавање уверења о здравственом стању 
животиња и обележавања животиња и спремности ветеринарских 
организација да се одрекну наплате трошкова за ветеринарске услуге 
код издавања здравствених уверења по препорученом ценовнику 
ветеринарских услуга ВКС. Закључено је: 
 
1. Изузев спорадичних случајева све ветеринарске организације са  
територије Р Србије придржавале су се Уредбе о висини накнаде за 
издавање уверења о здравственом стању, што се може утврдити 
увидом  у документацију тих ветеринарских организација. 



2. Наплата накнаде ветеринарске услуге код издавања уверења о здравственом стању 
животиња 
обавља се у складу са ценовником Ветеринарске коморе Србије и редовно се уплаћује као 
пазар ветеринарских организација са или без обрачунатог ПДВ-а (у зависности да ли је 
организација обвезник ПДВ). За сваку наплаћену надокнаду уредно се корисницима услуга 
издаје фискални рачун. Треба имати у виду да су приходи од издавања здравствених 
уверења одувек били приход ветеринарских организација као посао који има своје, не само 
здравствено оправдање, већ представља легалан и значајан извор прихода свакој 
ветеринарској организацији. Опште је познато да је тај приход одувек био за одговарајућу 
категорију животиња протувредност 1-2 кг меса свиња или 3-5 кг меса говеда. Због начина 
мењања висине накнаде Уредбом и спорости у праћењу висине инфлације потпуно је 
обезвређена вредност ове накнаде. 
 
3. Уколико би Управа за ветерину принудила ветеринарске организације да овај свој приход 
убудуће не могу наплаћивати, под претњом раскида уговора од стране Управе за ветерину, 
а имајући у виду тежак економски положај у коме се налазе и обавезе које имају према 
запосленима, Управи и Држави, ветеринарске организације би биле принуђене да због 
неисплативости обављања овог посла раскину уговоре са Управом за ветерину о чему су се 
и појединачно изјасниле, што се види из пристиглих одговора које Вам достављамо у 
прилогу.  
 
4. На састанцима председника РО са представницима Управе за ветерину у марту и априли 
ове године разговарано је о овим проблемима и договорено да ће се до постизања 
обострано задовољавајућег решења примењивати „Уредба о висини накнаде за издавање и 
продужавање уверења ...“  и цена из препорученог ценовника ВКС „Ветеринарска услуга код 
издавања уверења о здравственом уверењу... „. Мишљења смо да овакви дописи и поред 
тога што смо инсистирали на међусобном разумевању Управе и ВКС, наносе подједнако 
штету ветеринарским организацијама, Управи, Комори, као и крајним корисницима наших 
услуга. 
 
5. Управа за ветерину и Ветеринарска комора Србије морају предузети све законом 
предвиђене мере против ветеринарских организација које не поштују Закон и Уредбу и 
наносе штету корисницима ветеринарских услуга и руше углед ветеринарске професије. 
  
Управни одбор ВКС и даље сматра да се сви проблеми могу решити дијалогом и у том циљу 
тражимо хитан пријем представника Коморе са представницима Управе за ветерину. 
 
С поштовањем 
         Председник  
         Ветеринарске коморе Србије 
         Др сци.мед.вет.Зоран Рашић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


