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- Ветеринарска комора Србије - 

- Регионални одбор браничевског округа - 

 

Записник са састанка одржаног у ресторану „Хиподром“ у Пожаревцу, 13.03.2015. 
 

Тринаестог марта 2015., године одржан је састанак колега из ветеринарских 

станица и амбуланти са територије града Пожаревца, у организацији РО браничевског 

округа ВКС. Састанак је био заказан за 13 часова. Предложен је и прихваћен дневни ред: 

1. Цена трихинелоскопског прегледа меса методом компресије; 

2. Разно. 

Овај састанак је наставак претходног састанка сазваног у Пољопривредној 

стручној и саветодавној служби „Стиг“, у Пожаревцу, 05.03.2015., сазваног на предлог 

колега из ветеринарске станице „Совја“ из Пожаревца. 

Уводну реч на састанку дао је Иван Добросављевић, председник РО ВКС, износећи 

укратко закључке претходног састанка и наводећи да су окупљене колегинице и колеге ту 

ради постизања заједничког договора око цене трихинелоскопског прегледа меса методом 

компресије. Још једном је поменуто да Комора нема законске основе да дȃ обавезујући, 

него само препоручени ценовник услуга. Да би нове цене услуга ступиле на снагу, морају 

да се договоре све заинтересоиване колеге и да се договорено поштује. 

Даља расправа је вођена да ли је сврсисходно подизати цену трихинелоскопског 

прегледа методом компресије у моменту када је дошло до пада броја прегледаних узорака. 

Поједине колеге су испољиле бојазан да би подизање цене довело до даљег смањивања 

броја прегледаних узорака меса, што би драстично смањило један од главних извора 

прихода ветеринарским амбулантама. 

На крају састанка колеге су биле једногласне да се цена трихинелоскопског 

прегледа меса методом компресије са садашњих 300,00 подигне на 400,00 динара и да се 

обавештење о новој, вишој цени стави на видно место у свим станицама и амбулантама 

чији су представници учествовали у разговору. Колега Драгољуб Ивановић (Вет. амб. 

„Драган“, Костолац) је дао предлог да се о договореном обавесте све колеге РО 

браничевског округа ВКС и, по могућности, да се обавештење постави и на сајт ВКС.  

За постигнути договор били су: Миодраг Дамјановић (Вет. амб. "Дамјановић 

Ветеринар 012", Пожаревац), Драгољуб Ивановић (Вет. амб. „Драган“, Костолац), Владан 
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Јанковић (Вет. стан. „Совја“, Пожаревац), Вера Милосављевић (представник вет. стан. 

„Димитријевић“, Пожаревац), Новица Мишић (СР „Др Мишић“, Пожаревац), Срећко Тешић 

(Вет. амб. „Срећко“, Пожаревац), Срђан Благојевић (Вет. стан. „Пожаревац“, Пожаревац) и 

Јовица Станков (Вет. амб. „Драган“, Костолац). Састанку нису присуствовали из 

оправданих разлога, али су се телефонским путем сагласили са одлуком о повећању цене 

трихинелоскопског прегледа меса методом компресије: Душица Стојиловић (Вет. амб. 

„Душица“, насеље Лучица) и Војкан Трудић ("ПРОПО-ВЕТ" Д.О.О, Пожаревац). 

 

 

 

У Пожаревцу, 
 

16.03.2015. 

 
 

________________________________ 
Иван Добросављевић, 

председник РО браничевског округа ВКС 
 


