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Предмет: став ВКС у вези текста  „Захтев за спас пчеларства“ 

објављеног на сајту Савеза пчеларских организација Србије  

 

 

Ветеринарска комора Србије као професионална 

организација основана на основу закона ради заштите и унапређења 

стручности, очувања професионалне етике, подизања нивоа 

здравствене заштите животиња, као и заштите професионалних 

интереса доктора ветеринарске медицине, подржава настојање 

струковних удружења, асоцијација и савеза из свих грана сточарске 

производње у њиховом настојању за развој производње којом се 

баве, јер тиме обезбеђују и тржиште за рад ветеринарских радника, 

па самим тим и Савез пчеларских организација Србије у њиховом 

настојању за стварање повољних услова за развој своје производње, 

у оном делу настојања која су аргументована и правно заснована.   

Ветеринарска комора Србије сматра да је текст „Захтев за 

спас пчеларства“ потпуно неаргументован и правно неутемељен, 

заснован на потпуно погрешном и самовољном тумачењу законског 

прописа, са примесом огромног омаловажавања рада ветеринарских 

радника и изношења потпуно погрешних констатација о преливању 

средстава субвенција ветеринарским службама, а што све има за 

последицу стварања потпуно погрешне и искривљене слике о раду 

ветеринарских организација у јавности. Ветеринарска комора 

Србије оштро осуђује такав приступ Савеза пчеларских 

организација Србије раду ветеринарских организација, нарочито 

имајући у виду чињеницу да се овај Савез ниједном до сада није 

обратио Ветеринарској комори Србије са указом на постојање било 

каквог проблема са радом ветеринарских организација, нити је 

Ветеринарска комора Србије до сада имала било каквог пословног 

контакта са овим Савезом. 

Наводи из текста „Захтев за спас пчеларства“ су погрешни и 

неаргументовани из следећих разлога : 

Управа за ветерину није увела никакве нове прописе и мере 

у овој години који би се тицали пчелара. Сви прописи датирају из 

претходних година, само их држаоци пчела нису примењивали: 

 

 



� Закон о ветеринарству донет је 2005. године и од исте године се и примењује. 

У члану 93. став 2 и 3 истог закона утврђено је да животињу у промету мора да прати 

уверење о здравственом стању животиње, а животиње које напуштају 

епизоотиолошку јединицу мора да прати потврда о здравственом стању пошиљке у 

промету 

� У казненим одредбама истог закона у члану 160. непоштовање ове законске 

одредбе квалификовано је као прекршај, за који се физичко лице кажњава са казном 

од 5.000,00 - 50.000,00 динара 

Наведено значи да уверење о здравственом стању није обавеза пчелара који 

сели пчеле по Правилнику о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по 

кошници пчела ( Сл. гл број 60/2013 од 10. 07. 2013. ) , већ по Закону о ветеринарству 

још од 2005. године, а докуменат који су пчелари дужни да ваде од раније, на основу 

закона, само се на основу цитираног Правилника, доставља уз захтев за субвенциције. 

Ова законска одредба обавезна је и за све друге врсте животиња и сви држаоци 

животиња су је до сада и примењивали и на њихов захтев добијали уверење о 

здравственом стању животиња, једино пчелари нису примењивали ову законску 

одредбу, а били су у обавези. 

� Правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов 

јунади, тов свиња и тов јагњади (Сл. гл. РС бр. 37/13 од 24.04.2013.) године у члану 4. 

наведено је да корисник подстицаја доставља Управи за аграрна плаћања копију 

уверења о здравственом стању животиња оверену од стране надлежног ветеринарског 

инспектора – значи потпуно исти захтев као и код пчелара, што значи да је навод да 

се за подстицаје за друге врсте животиња уверење не тражи потпуно нетачан и нема 

никакве дискриминације пчелара, кршења Устава и равноправности грађана, како се у 

„Захтеву за спас пчеларства“ наводи. За све животиње које се стављају у промет 

Закон је прецизно и јасно утврдио услове и они важе за све и ту нема простора 

самовољном и произвољном тумачењу закона како се у „Захтеву за спас пчеларства“ 

наводи. 

� Накнада за обележавање кошница у висини од 30,00 динара утврђена је 

Одлуком Владе РС о висини накнаде за обележавање и евиденцију животиња (Сл. гл. 

РС бр.47/2009) - значи од 2009. године није мењана и ако се све таксе 

(административне и судске) сваке  године усклађују са инфлацијом. Према члану 140. 

став 3 Закона о ветеринарству ова накнада је приход буџета Републике Србије, с тим 

што 50% средстава остварених од накнаде користи се за спровођење мера здравствене 

заштите животиња преко овлашћених ветеринарских станица. Висину ове накнаде 

утврђује Влада РС. 50% ове накнаде које је припало ветеринарским станицама 

покрило је само трошак плочице за обележавање, које су ветеринарске организација 

набављале из сопствених средстава. 

� Накнада за издавање уверења о здравственом стању животиња у овом случају 

пчела у висини од 64,00 динара по пчелињој заједници утврђена је у Уредби о висини 

накнаде за издавање и продужавање уверења о здравственом стању животиња (Сл. гл. 

РС бр. 43/2010) - значи од 2010. године висина ова накнаде није мењана и важи исти 

коментар као из претходне алинеје. Према члану 140. став 3 Закона о ветеринарству 

ова накнада је такође приход буџета Републике Србије, с тим што 50% средстава 

остварених од накнаде користи се за спровођење мера здравствене заштите животиња 

преко овлашћених ветеринарских станица. Висину ове накнаде утврђује влада РС. 

� Из наведеног произилази да је цене накнада које су пчелари плаћали за 

обележавање и уверење о здравственом стању утврдила Влада РС, да су наплаћене 

накнаде приход буџета Републике Србије, а наводи из „Захтева за спас пчеларства“ о 



слободи ветеринарских организација да цене својих услуга самостално формирају 

како желе, о „астрономским ценама“ о „великим апетитима доброг дела 

ветеринарских станица који из дана у дан расту због монополског положаја који им је 

обезбедила Управа за ветерину“ су потпуно нетачни, неосновани, злонамерни и 

усмерени у циљу да се наруши углед ветеринарске професије у јавности и омаловажи 

рад ветеринарских организација. 

� Ветеринарске организације обележавање свих врста животиња па и кошница, 

раде потпуно бесплатно без икакве плаћене  накнаде за рад обележавања и сами сносе 

трошкове превоза до власника животиња. Од 50% накнаде коју је утврдила Влада РС, 

покривају само трошак ушне маркице, односно плочице за кошнице. Из буџета 

добијају минималну накнаду само за унос података у централну базу, због чега су 

ветеринарске организације доведене на ивицу егзистенције и поставља се питање 

њихове даље могућности да сами из својих средстава финансирају обележавање 

животиња у Републици Србији. Независно од тога, ветеринарске организације дубоко 

свесне потребе овог захтевног посла и одговорне према повереним пословима, 

обележавање животиња врше стручно  и ускладу са важећим прописима, а у циљу 

стварања могућности за остваривање права држаоца животиња, која им по важећим 

прописима припадају. 

Имајући у виду наведено, што је у потпуности тачно, ветеринарске 

организације квалификације „Савеза пчеласких организација Србије“ упућене на 

рачун ветеринарских организација и њихов позив подршке другим гранама 

сточарства, изражене у „Захтеву за спас пчеларства“ доживљавају као крајње 

непримерено, злонамерно са максималним омаловажавањем ветеринарских 

организација. 

Ветеринарска комора Србије сматра да су ветеринарске организације дале 

пуни допринос и у потпуности одговориле постављеном задатку обележавања 

животиња у Републици Србији и у сарадњи са Управом за ветерину формирале 

солидну базу података обележених животиња. Мора се признати да је отпор власника 

животиња за уређењем ове области увек био присутан па тако и данас, али 

макисималним и увек принципијалним ставом и ангажовањем ветеринарских 

организација како на обележавању тако и на наплати накнада у корист буџета РС, 

ветеринарске организације су поред свих потешкоћа и отпора, успеле да спроведу 

прописане мере. 

� Позивање на Закон о заштити конкуренције и монополски положај 

ветеринарских организација је потпуно неосновано. Такође је потпуно неосновано 

упоређивање права на избор ветеринара и права на избор лекара. Оно је уређено на 

идентичан начин. Закон је тачно уредио који послови спадају у ветеринарску 

делатност, а који су послови од јавног интереса (чл. 53. Закона о ветеринарству). 

Власници имају потпуно право избора ветеринара сем за послове од јавног интереса 

који се уступају на основу конкурса. У хуманој медицини постоји такође право 

избора лекара, а послове од јавног интереса држава је поверила одређеним 

здравственим организацијама које функционишу као јавне службе. 

Закон о ветеринарству је у члану 53. јасно и недвосмислено прописао 

процедуру уступања послова од јавног интереса и Управа за ветерину ту законску 

процедуру у потпуности поштује и спроводи и нема простора за поступање супротно 

законској процедури, како је истакнуто у захтеву Савеза. 

Сви захтеви Савеза пчеларских организација Србије везани за ову тему су 

потпуно неосновани и супротни Закону.  



Ветеринарска комора Србије сматра да су ветеринарске организације у 

потпуности одговориле захтеву обележавања кошница и да су пчелари благовремено 

добили потребну документацију. Евидентно је да су ветеринарске организације имале 

проблема са обезбеђивањем потребне документације за регистрацију пчелињака и да 

су пчелари површно схватили потребу обезбеђења ове документације, или их 

пчеларске организације нису довољно и адекватно едуковале у погледу ових њихових 

обавеза, те да су чекали последњи моменат за обележавање и регистрацију. 

Сматрамо да због хронологије, обезбеђење потребне документације везано за 

решења из централне базе, које је дала Управа за ветерину и документације коју су на 

основу тог решења издавале ветеринарске организације, ни један пчелар није 

ускраћен у добијању документације да благовремено до 31.08.2013. године поднесе 

захтев, већ се радило о тактизирању пчелара и свесном одуговлачењу у покушају 

довођења државних органа пред свршен чин. 

Ветеринарска комора Србије сматра неоснованим и недопустивим 

омаловажавање комплетне ветеринарске струке - Управе за Ветерину и 

ветеринарских организација и са индигнацијом одбија наводе у „Захтеву за спас 

пчеларства“ 

Уколико је било проблема са одређеним ветеринарским организацијама или 

ветеринарима појединцима, молимо да се таксативно наброје и изнесу њихова имена 

и презимена, односно назив ветеринарских организација и образложе уочене 

неправилности. Уколико су та поступања била супротна прописаном Кодексу 

ветеринарске етике, Ветеринарска комора Србије је спремна поступити у складу са 

својим нормативним актима, а верујемо да је и Управа за ветерину, спремна све 

пропусте ветеринарских организација имати у виду приликом одлучивања о 

додељивању јавних послова по конкурсу који је у току. 

Молимо Савез пчеларских организација Србије да решење за уочене 

евентуалне проблеме, тражи у оквиру законских решења, а предложени начин 

самовољног и нетачног тумачења законских прописа који је присутан у „Захтеву за 

спас пчеларства“ води у анархију, противправно поступање и скретање проблема на 

погрешан терен, чему се Ветеринарска комора Србије оштро противи.  

Ветеринарска комора Србије сматра да су ветеринарске организације, 

ветеринари и Управа за ветерину партнери пчеларима у њиховом настојању за боље 

услове своје производње, а никако неко ко гуши развој пчеларства, те очекује да ће у 

наредном периоду ова сарадња бити обострана, делотворна и коректна. 

 

С поштовањем! 

 

Председник 

Ветеринарске коморе Србије 

Тиквицки Грго, др. вет.-спец. 

             


