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Савез пчеларских организација Србије 
 

 

11070 Нови Београд 
Др. Агостина Нета 30а 

 

Предмет: Предлог цена за вршење АН пчелињег 

друштва 

 

Поштовани господине Председниче, 

На основу телефонске седнице УО ВКС одржане 

21.05.2014. донета је одлука да се СПОС-у упути предлог са 

ценама за извршење активног надзора на пчелињим 

друштвима у складу са ПМ 2014. 

Садржај активног надзора утврђен је Упутством 

Управе за ветерину од 14.04.2014. године, а спроводи се 

спољашњим прегледом кошница и неопходне документације 

о чему се сачињава записник о активном надзору. Уколико 

овлашћени ветеринар процени на основу спољашњег 

прегледа кошнице неопходност и унутрашњег прегледа 

кошнице, а што ће бити унето у записник, та услуга се 

посебно наплаћује по цени у износу од 370,00 динара по 

кошници без ПДВ-а, као накнада за клинички преглед 

пчелињег друштва. Предложене висине накнаде за Активни 

надзор су:  

 1) 800,00 динара по пчелињаку, или 

 2) 30,00 динара по кошници 

Ветеринарске организације које су у систему ПДВ-а, на 

предложене цене ће још  додатно зарачунати и висину износа 

ПДВ-а од 20%. 

Трошкови одласка и доласка ветеринара са пчелињака 

се посебно зарачунавају по цени пређеног км, и то у износу од 

30 % цене литре горива за сваки пређени км. Друга могућност 

је да власник пчелињака обезбеди адекватно превезно 

средство (аутомобил) за одлазак и повратак ветеринара са 

пчелињака, при чему се тада не наплаћују трошкови превоза. 

 



Цене обележавања кошница  

У складу са Одлуком о висини накнаде за обележавање, регистрацију и 

праћење кретања животиња (Сл. гл. РС бр. 113/2013), висина накнаде за 

обележавање и регистрацију кошнице износи 30,00 динара по кошници. 

На основу Правилника о Програму мера за 2014. годину (Сл. гл. РС бр. 

24/2014) трошкове набавке плочица за обележавање сноси власник, што значи да се 

на цену државне таксе од 30,00 динара, наплаћује и трошак набавке плочице за 

обележавање у зависности од ценовника добављача плочица са ПДВ-ом. 

Са  поштовањем,    

 

 

Председник 

Ветеринарске Коморе Србије 

Тиквицки Грго, др. спец. вет. 

                    
 


