
 

 

 

 

На основу члана 32. Статута Ветеринарске коморе Србије и члана 19. Пословника о раду Управног  

одбора, Управни одбор ВКС на својој седници одржаној 2. фебруара 2007. године донео је  

 

Одлуку  
о формирају Регионалних одбора Ветеринарске коморе Србије  

Члан 1.  

 

Управни одбор се сагласио да је формирање Регионалних одбора ВКС примарни задатак, који треба 

да се оконча до 15. марта 2007. године.  

Члан 2.  

 

При формирању Регионалних одбора треба поштовати принцип униформности који ће важити за све 

Оснивачке скупштине Регионалних одбора. Оснивачку скупштину РО сазват ће председник Коморе 

у договору са повереником Управног одбора и чланом Скупштине Коморе који је на изборима 10. 

јуна 2006. године имао највећи број гласова. Скупштину треба организовати у сали која има 

техничке услове да прими све ветеринаре са одређеног округа.   Позив за Скупштину РО доставиће 

се писмено. На седници ће се водити евиденција присутних учесника. Обавезне тачке дневног реда 

Оснивачке скупштине Регионалног одбора треба да буду:  

 

1.  Избор Радног председништва, Верификационе и Изборне комисије и Надзорног одбора;  
2.  Верификација присутних учесника;  

3.  Пословник о раду Оснивачке скупштине Регионалног одбора;  

4.  Предлог и избор председника, потпредседника и три члана Регионалног одбора;  

5.  Предлог и избор представника РО у Етичком комитету Коморе;  

6.  Формирање Комисије за израду предлога Ценовника ветеринарских услуга;  
7.  Резултати гласања.  

 

Члан 3.  

 

Сходно члану 9. Статута ВКС постоји могућност да се на територији једног округа или Града 

Београда оснује један или више регионалних одбора, под условом да у моменту оснивања имају 

више од  100 чланова и да су територјално повезани. Закључено је да где постоји такав интерес 

мора да се формира Иницијативни одбор, који треба да достави списак са најмање 100 потписа 

ветеринара. Овај списак мора да садржи: потпис, име и презиме (штампаним словима), пословну 

адресу (за незапослене адресу становања која указује на територјалну припадност ) и матични 

број. Рок за достављање ових спискова Стручноадминистративној служби Коморе   је 15. фебруар 

2007. године. Након тога утврдиће се да ли на листи има несклада и одредити територија за 

формирање Регионалног одбора.  

 

Члан 4.  

 

На седници одржаној 28. новембра 2006. године договорено је да се из редова Управног одбора 

задужи за више региона један члан који ће координирати са представником у Скупштини сваког 

региона. За подручје Војводине, осим Јужног Баната, одређени су: Бранка Видић, Нестор Бабин и Грго 

Тиквицки.; Мачвански и Колубарски округ: Стојан Драгићевић; Подунавски, Браничевски и 

Јужно Банатски: Саша Стокић;  Моравички,  Рашки,  Златиборски,  Расински:  Радош  Раилић;  

Шумадијски,  Поморавски,  Борски  и  Зајечарски: Зоран Рашић; Пчињски, Топлички, Јабланички, 

Пиротски и Нишки: Владимир Богдановић и Београд: Ненад Милојковић.  

 



 

 

 

 

У Београду, 2. фебруара 2007.године Председник Управног одбора 
Радош Раилић, дипл.вет.  



 

 


