
Записник 
 
 
са  41. седнице Управног одбора ВКС одржане 30. avgusta 2011. године у просторијама Ветеринарске 
коморе Србије са почетком у 11,00 часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Весна Вулетић, Миленко Перић, Зоран Рашић, Саша Стокић и Снежана Цуцуровић.  
Због службене спречености седници није присуствовао члан УО Зоран Маринковић. 
У раду седнице учествовао је председник ВКС Грго Тиквицки и секретар Јадранка Тијанић. 
Седници су присуствовали позвани: Зоран Мирковић, Зоран Катринка, Александар Спасовић, Денис 
Новак, Сандра Дилкић и Жолт Кало. 
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и предложио да се да се због обавеза 
адвоката Зорана Мирковића тачка 6. (Иницијатива за измену чл. 4  Закона о ветеринарству) и тачка 9. 
(Извештај о пресуди Управног суда у вези ценовника) изнесу под тачком 2 и 3. дневног реда. Предлог је 
једноласно прихваћен и седница се одвијала према следећем  дневном реду:               
   
                                                     ДНЕВНИ РЕД 

       
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 14.07.2011.године; 
2. Разматрање пресуда Управног суда бр.5-У.6375/10 од 18.11.2010. и бр. 8У. 4145/11 од 07.07.2011. 
године као и решења Комисије за заштиту конкуренције, а у вези Ценовника ветеринарских услуга; 
3. Иницијатива за измену чл.4 «Закона о ветеринарству» и предлог  решења које  ветеринарску  службу 
уређује као службу од општег јавног значаја; 
4. Информација о могућности измене Правилника о накнадама за рад чланова органа и тела ВКС; 
5. Изјашњaвање УО о случају «микрочипови», односно повлачењу микрочипова  из ветеринарских 
станица и њиховом  прослеђивањ у Ветеринарске специјалистичке институте; 
6. Дискусија и заузимање става ВКС о питањима из нацрта докумената за генералну скупштину Светске 
ветеринарске организације (WVA) и сарадњи са Федерацијом ветеринара Европе (FVE); 
7. Разматрање реализације акције «Вредносни ваучери», коју спроводи локална самоуправа Београда у 
сарадњи са ветеринарским организацијама – могућности примене тог модела у другим срединама; 
8. Разматрање информације о раду ветеринарске службе у ЈКП»Хигијена» Панчево; 
9. Разно. 
 
Ад. 1.   Записник са седнице Управног одбора од 14.07.2011. године усвојен је једногласно. 
 
Ад. 2.  Aдвокат Зоран Мирковић је изнео своје виђење пресуде Управног суда Србије поводом жалбе 
ВКС на решење о висини казне изречене од стране Комисије за заштиту конкуренције у предмету бр. 8 
У 4144/11. У протекле три године, од када се води спор, дошло је до промене Закона о заштити 
конкуренције. У моменту објављивања спорног ценовника важећим законом била је предвиђена само 
прекршајна одговорност за такву врсту нарушавања конкуренције на тржишту. У наставку поступка 
Комисија је донела меру изрицања финансијске казне. Правни заступник ВКС сматра да је овом 
пресудом Комора оштећена, јер је у време објављивања ценовника (мај 2008.) против Коморе могла 
бити подигнута само прекршајна пријава од стране Комисије. По новом Закону се не предвиђа 
прекшајна одговорност, већ се изриче новчана казна. Зоран Мирковић је нагласио да је опште позната 
правно правило да се дело санкционише према закону који је важио у моменту када је дело учињено. У 
образложењу пресуде Управног суда је речено да је решење донето у духу прописа који иду за тим да се 
такво дело кажњава новчано, што Комисији дозвољава да сажме претходни и важећи Закон. Правни 
заступник је уверен да ВКС има могућност коришћења правног лека, а то је подношење Захтева за 
преиспитивање ове судске одлуке Врховном касационом суду. 
Управни одбор је прихватио предлог адвоката Мирковића и донео одлуку да се овласти адвокатска 
канцеларија „Мирковић“ да поднесе захтев Врховном касационом суду за преиспитивање пресуде 
Управног суда. 



Саопштење за јавност поводом овог предмета припремиће председник Коморе Грго Тиквицки у 
сарадњи са правним заступником Коморе. 
 
Ад. 3. На предлог Председника Коморе Управни одбор је једногласно донео одлуку о покретању 
иницијативе за измену неопходних закона, који ће ветеринарску службу уврстити у службу од општег 
јавног интереса чиме би се, у многим случајевима, променио статус ветеринарске делатности у 
друштву, као службе од општег јавног интереса. При изради предлога потребно је прикупити сву 
документацију, рачунајући и на подршку Светске и Европске асоцијације ветеринара. За припрему ове 
иницијативе овлашћен је адвокат Зоран Мирковић као правни саветник ВКС. 
 
Ад. 4.   Члан Управног одбора ВКС Весна Вулетић покренула је иницијативу да се у Правилнику о 
накнадама за рад чланова органа и тела ВКС предложи допуна чл.5 која ће омогућити редовну месечну 
надокнаду и осталим члановима УО ВКС у висини од 2/3 од надокнаде предвиђене за председника 
Коморе и председника УО ВКС. Председник УО ВКС Радош Раилић је изнео став да у овом тренутку 
нема материјалних могућности за такву измену, тим пре што то није предвиђено Финансијским планом 
за 2011. годину који усваја Скупштина Комор. За наредну Скупштину може се припремити предлог 
измене Правилника, а финансијским планом предвидети средства. 
Чланови УО гласали су против предлога Весне Вулетић са 2 гласа „за“, 3 „против“ и 1 „уздржаним“ .  
    
Ад. 5.  На основу бројних информација са терене да су одлуком Управе за ветерину из ветеринарских 
станица и амбуланти повућени сви неутрошени микрочипови за обележавање паса и мачака (процењује 
се да се ради о приближно 15.000 микрочипова) захтевано је од Коморе да се добије информација о 
њиховој даљој судбини. Због различитих тумачења и дезинформација, имајући у виду да су спорни 
микрочипови власништво «државе», Управни одбор је једногласно закључио да се Комора обрати 
Управи и затражи званичну информацију о даљој судбини враћених микрочипова. 
 
Ад. 6.  Зоран Катринка, представник ВКС у Светској ветеринарско организацији, је за седницу УО 
припремио преводе нацрта ставова WVA, који ће се разматрати на Генералној скупштини ове 
организације, која се у октобру 2011. одржава у Кејптауну. Преводи нацтра ставова о ветеринарским 
статутарним телима, о одговорној примени антимикробних средстава, беснилу и глобалној 
ветеринарској компетенцији од првог дана запослења, саставни су део оригинала записника. Управни 
одбор једногласно је подржао предлоге нацрта ових ставова. Представник Коморе присуствоваће 
Светском ветеринарском конгресу, а на Генералној скупштини биће обављен и званични пријем ВКС у 
ову организацију. Зоран Катринка овлашћен је да упозна челнике WVA са стањем и проблемима наше 
струке и да их позове у званичну посету Србији. 
Сличне активности предузеће и представник ВКС у Европској федерацији ветеринара Денис Новак, на 
јесењем заседању Генералне скупштине ФВЕ у Бриселу. 
Управни одбор је закључио да је неопходно да се шири корпус ветеринара упозна са активностима ових 
организација и могућностима њихове конкретне примене у решавању наших проблема. На основу 
њихових смерница могу се направити конкретни кораци који ће унапредити струку. 
 
Ад. 7.  Чланови УО ВКС добили су копију примерка уговора склопљеног између ветеринарских 
организација и локалне самоуправе града Београда о спровођењу акције “бесплатни ваучери“ која 
подразумева плаћање стерилизације, обележавања и вакцинације против беснила власничких паса. 
Утиске о начину спровођења ове акције и њеном крајњем резултату изнели су Саша Стокић, Денис 
Новак и Александар Спасовић. 
На основу дискусије УО је закључио да је конкурс донет у складу са законом, а о оцени успешности 
спроведене акције није донет коначан став. Присутни су замољени да размотре све аспекте спровођења 
ове акције како би се предложио модел који би могао бити препорућен и у другим срединама. 
  
Ад. 8.  Саша Стокић је од колега са терена дошао до информације о незаконитом пословању ЈКП 
„Хигијена“, РЈ „Зоохигијена“ из Панчева. Ова организација је наводно запослила ветеринара иако нема 
реистровану ветеринарску службу. Постоји оправдана сумња  да је ЈКП “Хигијена“ потписала уговор са 
Општином о ценама ветеринарских услуга које ће се обављати у РЈ „Зоохигијена“,  а у исто време са 



ветеринарском организацијом која ће то спроводити потписала уговор са ценама знатно нижим од оних 
договорних са општином. Како се у исто време и пред Етичким комитетом ВКС води поступак против 
одговорних за спровођење ветеринарских услуга у овој организацији, Управни одбор је донео одлуку да 
се од Управе за ветерину затражи информација да ли је Радна јединица „Зоохигијена“ - ЈКП „Хигијена“ 
из Панчева регистровала ветеринарску службу у Управи за ветерину и, ако јесте, на чије име. 
  
9. Разно: 
а) Председник Коморе Грго Тиквицки упознао је чланове УО са стањем наплате чланарине у 2011. 
години. На дан 20.08.2011. наплаћено је по овој основи 2.011.726. динара од  пројектованих 10.800.000. 
динара. Према Статуту и Дисциплинско етичком правилнику (чл.10) неплаћање чланарине Комори у 
периоду дужем од 6 месеци представља тешку повреду Кодекса ветеринарско медицинске етике. 
Предложио је да се на сајту Коморе објави стање уплата и дуговања свих чланова Коморе, да се свим 
председницима РО достави стање дуговања и од њих захтева ангажовање у вези наплате, а посебно 
интензивира испуњење обавезе прибављања лиценце свих лица из чл. 37. Закона о ветеринарству. 
Предложио је да Комора упути званични допис Управи за ветерину у коме ће тражити да Управа 
провери и обезбеди поштовање Закона о ветеринарству у делу који регулише обавезу поседовања 
лиценце за сва лица која обављају ветеринарску делатност с посебним акцентом на лица запослена у 
Управи за ветерину. Приликом обраћања Управи треба истачи званичан став Светске ветеринарске 
организације «да појединци који имају удела у ветеринарској медицини треба да буду подложни 
ауторитету Ветеринарског статутарног тела, правно установљеног на основу Закона», а то је према 
законима Р Србије Ветеринарска комора Србије.  
Управни одбор је закључио да се Комора поновно обрати Управи за ветерину и да тражи поштовање и 
спровођење законских одредби, посебно имајући у виду да је Управа у последњих пар месеци тражила 
од Коморе покретање неколико дисциплинских поступака пред Етичким комитетом против колега са 
лиценцом.  
б) Управни одбор сагласио се са отварањем посебног линка на сајту Коморе на коме ће се отворити 
могућност достављања понуде и потражње слободних радних места. 
 
Седница је завршена у 14,10 часова. 
 
       Записник водила        Записник оверава 
          Секретар ВКС                                 Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.,с.р.           Радош Раилић, др вет.мед., с.р. 
 
 


