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Записник 

 

 

 

са 99. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана 

04.03.2021. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 8,30 

часова. 

 

У раду седнице учествовали:  

 

Председник УО: Дубравко Гудурић  

Чланови: Вања Крстић, Будимир Вишић Бобан Ђурић,  и Дарко Бошњак.  

Због оправданих разлога Зоран Цветковић и Драгана Кривокућа   нису  

присуствовали на седници.   

 

 Седници су присуствовaли: Председник ВКС Мишо Коларевић и секретар 

Коморе  Жолт Кало. 

 

Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио  следећи 

дневни ред за 99. седницу Управног одбора: 

 

1. Усвајање записника са 98. седнице УО; 

2. Усвајање Одлука са електронских седница 

3. Одлука за исплату финансијске помоћи породици   преминулог 

колеге; 

4. Програм мера и здравствена заштита животиња у 2021. години - 

план активности; 

5. Наставак започетих активности ВКС у 2021. години (Статут, 

идентификационе картице, усклађивање документације 

ветеринарских субјеката и остало) 

6. Разно 

 

 Једногласно је усвоје дневни ред  

 

Ад. 1. Усвајање записника са 98. седнице УО; 

 

Одлука: Једногласно је усвојен записник са 98. седнице УО 

 

 

Ад.2 Усвајање Одлука са електронских седница; 

 

Одлука: Једногласно је усвојене Одлуке са  електронских седница  
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Ад. 3. Одлука за исплату финансијске помоћи породици   преминулог 

колеге; 

 

Одлука: Једногласно је донета Одлука да се исплати финансисјка помоћ 

породици преминулог колеге. 

 

4. Програм мера и здравствена заштита животиња у 2021. години - 

план активности; 

 

Закључак: Написати  обавештење за чланство поставити  на сајт ВКС. 

 

На  основу добијених информација од представника Управе за ветерину 

дошло се до следећех  сазнања : 

1.)  Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите 

животиња за 2021. годину  у фази је доношења и да се очекује његово 

објављивање. 

2.) Реализација  неисплаћених накнада за спроведени активни надзор 

свиња за месец новембар и децембар 2020. године очекује се у кратком 

веременском року, након неопходне контроле и анализеизвештаја о 

спроведеном активном надзору свиња. 

3.)Због појаве нових жаришта Афричке куге свиња молимо колеге да 

обрате посебну пажњу приликом спровођења активности на газдинствима 

на којима се гаје свиње, како у смислу раног откривања болести а тако и у 

погледу едукације власника. У прилогу је материјал који се тиче ове 

болести а који су припремиле колеге из Јужнобачког РО у сарадњи са 

Научним институтом за ветеринарство Нови Сад. 

 

Ад.5) Наставак започетих активности ВКС у 2021. години (Статут, 

идентификационе картице, усклађивање документације 

ветеринарских субјеката и остало) 

 

Мишо Коларевић: Што се тиче усклађивање документације ветеринарских 

субјеката мора се са тим сачекати. Због техничких разлога, док се не 

стабилизује база и сервер Управе за ветерину. Што се тиче 

идентификационих картица, Правилник о легитимацији члана ВКС је 

предат надлежном министарству на сагласност. По добијању сагласности 

можемо и електронским путем да утврдимо протокол на који начин ћемо 

идентификационе картице да делимо члановима ВКС. По добијању 

сагласности од надлежног министарства на Правилник о стручном 

усавршавању ветеринара да  СО  организује да се програмиране  едукације 

ветеринара одржавају и он лине. И даље имамо техничку подршку од СВД-

а за одржавање он-лине програмиране едукације ветеринара. Што се тиче 

израде новог Статута ВКС договорено је на првом састанку са радном 
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групом да полазна тачке буду анализа Статута ветеринарских комора из 

окружења као и Статути других професија из наше земље.  

Дубравко Гудурић:То је јако обиман и деликатан посао и изискује много 

издвојеног времена. Требало би наћи неки модел да се стимулишу чланови 

радне групе за израду Статута ВКС, због тога треба чланови УО  да виде 

које су могућности  у финасијском плану.  

Закључак: 

Дарко Бошњак: За почетак  да се одреде временски оквири тј рокови. 

Дубравко Гудурић: Предлажем да овластимо председника ВКС да он 

уговори рокове са радном групом, и све остало што је неопходно како би 

се омогућио ефикасан рад радне групе за израду Статута ВКС. Да се на 

наредној Скупштини ВКС обезбеде финансијска средства. 

 

Одлука: Једногласно 

 

Ад. 6. Разно 

 

Да се пошаље један заједнички допис за покретање Иницијативе од стране 

СВД-а и ВКС општинској управи Стара Пазова и председнику општине,  

да једна улица у Старим  Бановцима носи назив по декану ФВМ у Београду 

проф. Др Влади Теодоровићу. 

 

Одлука: Једногласно 

 

 

Састанак се завршио у 10,00  часова. 

 


