Beтеринарска комора Србије
Veterinary Chamber of Serbia
Број: 60/ 07.02.2011. године

Република Србија
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
-Управа за Ветеринун/р Директора Зорана Мићовића
Предмет : Предлог за :
1.

Правилник о Програму мера здравствене заштите животиња
за 2011. годину

2.

Ценовник Услуга за спровођење послова из Програма мера
здравствене заштите животиња у 2011. години

3. Измене и допуне Уговора о сарадњи на пословима из Програма
мера за период од 2010. – 2012. године и издавању уверења о
здравственом стању животиња
4. Уредбе о висини накнаде за издавање и продужавање уверења
о здравственом стању животиња ( „Сл.гласник РС“ бр. 43/10 ),
Ветеринарска комора
Србије
Булевар ЈНА 18
11129 Београд
Телефони:
011 – 2684 597
011 – 2685 619
Телефон/Факс:
011 – 2687 475
Е-mail: vetks@eunet.rs
Web: www.vetks.org.rs

5. Одлуке о висини накнаде за обележавање и евиденцију
животиња ( „Сл.гласник РС“ бр. 47/09 ) и
6. Одлука о висини накнаде за извршене ветеринарско санитарне
прегледе животиња, производа, сировина и отпадака
животињског порекла у производњи и промету ( „Сл.гласник
РС“ бр. 47/09 ).
1. Правилник о Програму мера за 2011. годину
Имајући у виду да се са спровођењем Програма мера
за говеда у 2010. години каснило због окончања поступка по
конкурсу за уступање послова по Програму мера, ВКС
предлаже да се у Правилнику о Програму мера за 2011. годину
за говеда, овце и козе, као почетак акције предвиди МАРТ
2011. године, с тим да се дијагностички поступак ради на
говедима, овцама и козама, код којих је од задњег прегледа
прошло више од 6 месеци и да је такав преглед могуће унети у
централну базу.

2. Ценовник услуга ПМ за 2011. годину
ВКС предлаже да се у Ценовнику услуга за спровођење послова из Програма
мера у 2011. години повећају накнаде за уношење података у Централну базу и то :
•
•
•
•
•

Говеда :
-уношење потврда у Централну базу – по потврди –
(регистрација говеда и спровођење Програма мера )
Овце и козе :
- уношење у Централну базу – по животињи –
Свиње :
- уношење података у Централну базу – по потврди –
Пси и мачке :
- уношење података у Централну базу – по потврди –
Живина и перната дивљач :
- уношење података у Централну базу – по потврди –
3.

10,00 дин.
50,00 дин.
50,00 дин.
50,00 дин.

Уговори о сарадњи на пословима из Програма мера за период од 2010. – 2012. године
-

-

4.

125,00 дин.

Ради реализације захтева Управе садржаног у допису достављеног ВКС број 323-029913/2010-05 од 08.12.2011. године у вези преузимања и дистрибуције образаца за ПМ
неопходно је изменити члан 9. став 1. Уговора о сарадњи на пословима ПМ за период од
2010. – 2012. године.
У члану 10. став 2. иза речи закона, уместо тачке ставити зарез и додати „осим трошкова
канцеларијског материјала чију висину одређује Управа за Ветерину посебном Одлуком
на образложени предлог ВКС.“
Уредба о висини накнаде за издавање и продужење уверења о
животиња ( „Сл.гласник РС“ бр. 43/10 )

здравственом стању

Узимајући у обзир да је за исписивање уверења о здравственом стању животиња
неопходно претходно проверити више података – број газдинства, број животиње, старост животиње,
број ушне маркице, датум дијагностичког испитивања, односно цепљења, извршити увид у евиденцију о
лечењу ветеринарске станице, сравнити тачност података у Централној бази и тек тада приступити
исписивању уверења, које захтева велику концентрацију због обимности података који се уносе у њега,
цена накнаде за рад ветеринара из постојеће Уредбе је крајње непримерена обиму и одговорности рада
на издавању уверења о здравственом стању животиња, те ВКС предлаже измене висине накнаде према
следећем :
1. Коњ, говече, мазга, мула по животињи
2. Ждребе, теле, биволче и магарац по животињи
3. Свиња преко 30 кг. тежине по животињи
4. Прасе, назиме до 30 кг. тежине по животињи
5. Овца и коза, по животињи
6. Јагње и јаре, по животињи
7-9. Перната живина и ситне животиње, по животињи
10. Крупна дивљач, по животињи
11. Ситна дивљач, по животињи
12-14. Перната дивљач, по животињи
и риба из узгајалишта и пужеви по кг. тежине
15 и 16. Пас и мачка, по животињи
17. Пчелиња заједница, по заједници

500,00 динара
500,00 динара
100,00 динара
50,00 динара
50,00 динара
50,00 динара
100%
500,00 динара
50,00 динара
100%
200,00 динара
20,00 динара

5. Одлука о висини накнаде за обележавање и евиденцију животиња
( „Сл.гласник РС“ бр. 47/09 )
Важеће накнаде за обележавање животиња не покривају ни основне трошкове превоза до
власника животиња, а сам рад обележавања није уопште плаћен извршиоцу, те у постојећој ситуацији
обележавање животиња и трошкови уручења пасоша падају искључиво на терет ветеринарских станица,
што им ствара губитак у пословању и доводи у питање обезбеђење средстава за финансирање будућег
обележавања.
ВКС предлаже кориговање накнада за обележавање животиња које би имале за циљ само
покривање основних трошкова обележавања према следећем :
1.
2.
3.
4.
5.

За говеда, по животињи
За овце и козе, по животињи
За свиње, по животињи
За псе, по животињи
За мачке, по животињи

600,00 динара
100,00 динара
100,00 динара
250,00 динара
150,00 динара

Такође предлажемо да се уведе посебна накнада за друго обележавање – односно увођење
дупликата ушне маркице, јер до сада су ове послове у целости финансирале ветеринарске
станице, што им ствара губитак и доводи у питање извршавање ових послова.
Висина накнаде за друго обележавање се предлаже према следећем :
- накнада за постављање дупликата ушне маркице 400,00 динара за говеда.
6. Одлука о висини накнаде за извршене ветеринарско санитарне прегледе животиња,
производа, сировина и отпадака животињског порекла у производњи и промету
( „Сл.гласник РС“ бр. 47/09 ).
Одлуком
о висини накнаде за извршене ветеринарско – санитарне прегледе
животиња, сировина и отпадака животињског порекла у производњи и промету ( „Сл.гласник РС“
бр. 69/2001 ) у члану 3. утврђена је висина накнаде за ветеринарско – санитарне прегледе при
утовару, претовару и истовару пошиљака животиња... ван територије општине или града у висини од
0.06% за пошиљке копитара и говеда и 0.15% за пошиљке ждребади, телади, свиња, оваца, коза... од
фактурне вредности. Према члану 140. Закона о ветеринарству 50% исте накнаде користи се за
спровођење мера здравствене заштите животиња преко овлашћених ветеринарских станица.
Илустрације ради за утовар нпр. 15 говеда од 600 кг по цени од 160,00 динара по килограму плаћа се
ветеринарско – санитарни преглед при утовару у висини од 864,00 динара. Такав утовар укључујући
и дангубу времена траје најмање 2 сата. Ветеринарској станици од овог утовара остаје 432,00 динара
за спровођење мера здравствене заштите животиња. Наведени износ једва покрива трошкове превоза
до утоварног места , тако да се од наведеног износа не могу покрити ни основни трошкови, зараде и
доприноси радника који обављају овај преглед, а за спровођење мера здравствене заштите животиња
не остаје ништа.
Сматрамо да је висина накнаде за ветеринарско – санитарне прегледе при утовару пошиљке
животиња ван епизотиолошке јединице формирана на основу Одлуке из 2001. године непримерено
мала, деградира значај посла који се врши и деградира извршиоца посла – овлашћеног
ветеринара.
Предлажемо измену у члану 3. према следећем :
- За пошиљке копитара и говеда, на вредност пошиљке
- За пошиљке ждребади и телади, на вредност пошиљке
- За пошиљке свиње, овце, козе и њихов подмладак,
на вредност пошиљке
- За пошиљке рибе, жабе пужеви, на вредност пошиљке
- За пошиљке живине, на вредност пошиљке
- За пошиљке пчела, по кошници

0,2%
0,4%
0,8%
0,6%
0,5%
20,00 дин

Односно паушално по животињи као и остале накнаде и то :
1. За пошиљке копитара, говеда и њиховог подмлатка, по животињи –
200,00 дин
2. За пошиљке свиња, оваца и коза и њиховог подмлатка, по животињи – 100,00 дин
3. За остале врсте животиња накнада адекватна ценама наведеним у тачци 1 и 2 тачка 3.“
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Имајући у виду дописе које је Управа за Ветерину доставила у претходном периоду, а које се
односе на реализацију поверених послова у 2011 – год. где се предвиђа набавка материјала и
дијагностичких средстава на терет Ветеринарских организација, као и повећање других
трошкова/горива, одржавања возила, инфлаторна кретања у 2009. и 2010. години, и предвиђену
инфлацију у 2011. години/ и врло тежак материјални положај Ветеринарских организација које
се боре да одрже исти број запослених, како би биле у могућности да поверене послове по
Програму мера обављају у складу са прописима и потребама власника животиња ВКС предлаже:
Да приликом израде ценовника за поверене послове имате у виду све горе наведене
проблеме и уважите предлоге ВКС за повећање накнаде уношења података у ЦБ, накнаде за
обележавање животиња, издавање уверења о здравственом стању као и измену одлуке о накнади
за извршени вет-санитарни преглед при утовару домаћих животиња и да приликом изјашњавања
на захтев Министарства пољопривреде ЈАКО ПОДРЖИТЕ ПРЕДЛОГЕ ВКС-е достављене
Кабинету премијера г-дин-а Мирка Цветковића, који у прилогу достављамо.
Прихватањем ових предлога и јаком подршком да они буду усвојени ПОВЕЋАО БИ СЕ
ЗНАЧАЈНО СОПСТВЕНИ ПРИХОД УПРАВЕ што би омогућило линеарно повећање цена
поверених послова у 2011.години до 30% и на опште задовољство свих учесника у овом послу
омогућило његово несметано и квалитетно обављање.
У супротном, на основу информација које добијамо од чланова Коморе са терена,
изражавамо забринутост да ветеринарске организације, због финасијских потешкоћа, уколико се
не створе финансијски услови да рад на обележавању животиња, издавању здравствених уверења
и ветеринарско санитарних прегледа, неће бити у могућности да ове послове обављају у складу
са преузетим обавезама из Уговора о сарадњи на пословима из Програма мера.
Сматрамо да је у постојећој ситуацији недостатак финансијских средстава за ове послове,
односно финансијски губитак који остварују ветеринарске организације које обављају ове
послове у име и за рачун Министарства, реална сметња у реализацији поверених послова
предвиђена чланом 6 став 1 алинеја 8 Уговора, о сарадњи на пословима из Програма мера. У
складу са истом одредбом молимо Министарство да предузме све потребне мере за отклањање
ове сметње и подржи предлоге ВКС упућене у циљу стварања материјалних претпоставки за
извршавање горе наведених послова.
У нади да ће те пружити пуну подршку реализацији предлога ВКС, с поштовањем !
Председник
Ветеринарске коморе Србије
Тиквицки Грго, др. вет.-спец.

