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ПРЕДМЕТ: Молба за ангажовање при исплати 

доспелих неисплаћених потраживања Ветеринарских 

организација за послове из Програма мера здравствене 

заштите животиња за 2012. годину 

 

 

Поштовани господине Министре, 

Жао нам је што нашим првим обраћањем Вашем 

Кабинету морамо указати на веома тешку материјалну 

ситуацију ветеринарских организација у Републици Србији, 

али истовремено изражавамо и наше дубоко убеђење да ћете 

проблемима у ветеринарској делатности посветити адекватну 

пажњу и допринети њиховом решавању. 

Ветеринарским станицама које на основу конкурса 

обављају послове по Програму мера здравсвене заштите за 

2012. годину нису исплаћена потраживања за обављене 

послове по Програму мера здравствене заштите животиња од 

месеца априла па надаље. 

Целокупна документација за исплату је припремљена и 

предата трезору. 

Ветеринарске организације се због неисплаћених 

потраживања за које су имале велика улагања (плаћен ПДВ на 

фактуре, улагања у набавку дијагностичких средстава, 

исплата зарада радницима који су извршили послове, гориво, 

итд.) налазе у веома тешкој финансијској ситуацији, пошто 

улазе у пети месец финансирања Програма мера здравствене 

заштите животиња из сопствених средстава и постоји бојазан 

да у наредном периоду због ненаплаћених потраживања и 

дуговања неће бити у могућности да даље финансирају 

Програм мера здравствене заштите животиња што би имало 

веома негативне и штетне последице на епизоотиолошку 

ситуацију у Републици Србији. 

 



Молимо Вас да овај проблем што хитније сагледате и снагом свог 

ауторитета обезбедите исплату дуговања ветеринарским организацијама, чиме ће 

се створити материјалне претпоставке за даље обављање послова по Програму 

мера здравствене заштите животиња у складу са законским и подзаконским 

прописима. 

Унапред се захваљујемо на Вашем ангажовању у решавању овог проблема. 

Ветеринари у Републици Србији су увек били на нивоу свог одговорног 

задатка који имају у систему очувања јавног здравља и стварања услова за извоз 

наших производа анималног порекла на страна тржишта, и у овим тешким 

временима спремни су дати свој пуни допринос за функционисање области која им 

је поверена. 

Ветеринарска комора Србије је отворена за сарадњу и спремна је на Ваш 

позив активно се укључити у решавање свих питања из области ветеринарске 

делатности. 

 

С поштовањем, 

                       

                                     Председник 

                                       Ветеринарске коморе Србије 

                                        Грго Тиквицки, др вет.-спец. 

                                                                                                        
 


