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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

-Управа за Ветерину- 

н/р  др. сци. мед. Зорице Новаковић, директора 

Предмет: Изјашњење ВКС у вези Предлога Ценовника услуга за спровођење 

послова из Програма мера здравствене заштите животиња у 2013. години који се 

финансирају из буџета РС 

Предлог Ценовника услуга за спровођење послова из Програма мера 

здравствене заштите животиња у 2013. години који се финансирају из буџета РС 

достављен је свим председницима РО ВКС који су организовали јавну расправу са 

директорима ветеринарских станица. 

Након одржане јавне расправе достављамо сумиране примедбе ветеринарских 

организација: 

 1. Заједнички став свих ветеринарских организација је да је смањење 

ценовника Програма мера за говеда неприхватљиво и да накнаде за обележавање 

кошница нема уопште, а да је цена уношења података у Централну базу по пчелињем 

друштву непримерено ниска. 

- говеда: предложена цена од 400,00 динара због знатног смањена сточног 

фонда и великог броја ситних газдинстава са малим бројем животиња не покрива 

основне трошкове од минимално три изласка  на једно газдинство колико је неопходно у 

поступку ТБЦ говеда, 

- пчеле :   накнада за обележавање кошница није уопште предвиђена, а дописом 

Управе забрањена је наплата трошкова обележавања од власника. У случају да ценовник 

у делу који се односи на пчеле а који предвиђа само накнаду за унос података у 

централну базу остане у предложеном тексту, ветеринарске организације ће бити 

приморане трошкове накнаде обележавања кошница наплатити од власника по 

ценовнику ВКС. 

ВКС је у више наврата дописима тражила усклађивање Ценовника Програма 

мера са трошковима инфлације од 20% и надаље остаје код овог захтева из следећих 

разлога 

- трошкови горива, превоза и остали материјални трошкови су знатно поскупели и 

предложене цене не покривају трошкове превоза и доводе у питање могућност 

квалитетног обављања ових послова услед немогућности ветеринарских организација да 

из сопствених средстава финансирају ове трошкове, а што ће довести до финансијског 

краха ветеринарских организација, услед чега ће бити угрожено обављање ових послова, 

што ће неминовно имати штетне последице по здравље животиња а посредно и 

становништва. 

               Молимо цењени Наслов да још једном преиспита предложени Ценовник, 

размотри примедбе ветеринарских организација  и ВКС и донесе Ценовник у складу са 

повећањем трошкова обављања ових послова. 

               Токође молимо цењени Наслов да се ажурира плаћање фактура ветеринарских 

организација за послове по Програму мера које нису плаћене од 01. 03. 2013. године, а 

што представља велико финансијско оптерећење за ветеринарске организације и доводи  

у питање даље обављање ових послова услед немогућности ветеринарских организација 

да их даље финансирају из сопствених средстава, пошто су ушле у пети месец 

неплаћања извршених послова.  

С поштовањем !       

Прилог:  записници са седница РО ВКС                              Председник 

                                                              Ветеринарске коморе Србије                                                                            

                                                               Тиквицки Грго, др. вет.-спец. 

      


