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Записник 
 
 
са  38. седнице Управног одбора ВКС одржане 10. марта 2011. године у 
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Зоран Маринковић, Миленко Перић, Зоран Рашић и Саша Стокић. 
Одсуство са седнице оправдала је Снежана Цуцуровић, а нису познати разлози 
недоласка Весне Вулетић. 
У раду седнице су учествовали позвани председници Стручног одбора Радмила 
Ресановић и Етичког комитета Александар Спасовић, те представници у Светској 
ветеринарској асоцојацији Зоран Kатринка и Европској федерацији ветеринара 
Денис Новак. 
Састанку су присуствовали председник ВКС Грго Тиквицки и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић. 
Пре почетка рада своје негодовање је изразио представник Управе за ветерину 
Зоран Маринковић јер није добио позив за седницу, а за њу је сазнао тог јутра од 
председника Коморе. Провером је утврђено да се у адресару Коморе води његова 
приватна мејл адреса, коју не отвара редовно и треба да се замени званичном у 
Министарству.  
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и констатовао да 
има један предлог за допуну дневог реда од стране колеге Слободана Стеванова 
„Проблеми у спровођењу Закона о добробити животиња“. Предлог је једногласно 
прихваћен и уврштен у тачку 10. разно. 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање записника са седница Управног одбора ВКС одржане 18.01.2011. 
године; 

2. Информација Управе за ветерину о предузетим активностима по захтевима 
ВКС постављеним на састанцима у току јануара и фебруара 2011. године; 

3. Разматрање ставова РО ВКС о предлогу Колубарског РО о престанку 
обележавања говеда; 

4. Предлог УО ВКС за измене Ценовника ПМ 2011; 
5. Извештај о посети представника ВКС ветеринарским коморама Мађарске, 

Хрватске и Словеније; 
6. Финансијски извештај ВКС за 2010. годину; 
7. Разматрање предлога дневног реда за Скупштину Коморе 16.04.2011. 

године; 
8. Предлози измена и допуна Правилника о стручном усавршавању, 

Дисциплинско-етичког правилника и Кодекса ветеринарске етике; 
9. Предлог измена и допуна Правилника о накнадама за рад чланова органа и 

тела ВКС;  
10. Разно: 

а)  Проблеми у спровођењу Закона о добробити животиња. 
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Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 18.01.2011. године усвојен је 
једногласно. 
 
Ад. 2.  Очекивана информација Управе за ветерину о предузетим активностима по 
захтевима ВКС постављеним на састанцима са Управом у току јануара и фебруара 
2011. године није добијена на овом састанку. Представник Управе у УО Зоран 
Маринковић, због проблема са адресом, није био упознат са захтевима и 
предлозима Коморе који су достављени у писаном облику и усмено образложени 
на састанцима више пута, јер није учествовао на њима, а није знао ни за седницу 
УО и текући дневни ред. Други представници Управе нису присутни, иако су 
позвани на седницу.  
Највећи део захтева Коморе односио се на ПМ 2011. Став УО је да су се ове године 
стекли сви услови да ПМ буде објављен на време, а тренутна ситуација указује да 
се то неће десити ни наредних месец дана. Комора и епизоотиолошке службе 
института су од краја октобра 2010, на захтев Управе, учествовали у припремама и 
доставили своје предлоге. Последња информација је да је крајем децембра 
Секретаријат за законодавство вратио предлог на исправке и допуне, али од тада 
више нема повратних информација.  
Имајући у виду да проблем комуникације са Управом  постоји већ дуже време, 
закључено је да се Зоран Маринковић, као представник Управе у Комори, упозна са 
свим дописима достављеним Управи и да обезбеди информације Управном одбору, 
шта је са предлозима и захтевима Коморе. 
 
Ад. 3. Због немогућности да, под економски оправданим условима, обављају 
обележавање говеда Колубарски РО je захтевао од УО ВКС да утврди став осталих 
РО о овом проблему и предложио да се од 15.03.2011. обустави обележавање 
говеда. Пет РО је у задатом року послало свој одговор од којих један одбор није 
подржао овај предлог. Закључено је да је револт колега оправдан али не постоји 
јединствен став како би се овај проблем превазишао. Управни одбор је констатовао 
да je Комора већ дуже време стално под притиском да донесе одлуку која би била 
противзаконита и да тако изгуби јавна овлашћења. Свака ветеринарска 
организација доносила је сама одлуку да ли ће прихватити услове под којима ће се 
спроводити ПМ, потписала уговор са којим се сада не слаже, а сада тражи да 
Комора донесе одлуку за целу службу.  
У дискусији су учествовали: Зоран Маринковић, Радош Раилић, Зоран Рашић и 
Грго Тиквицки. 
Закључено је да Комора има право да се бори за повећање цена, да захтева да се 
ветеринарска услуга наплати,  да предлаже Управи цене и прерасподелу постојећих 
средстава из буџета намењених ветерини. Комора очекује да њени ставови буду 
уважени и да се о њима разговара, а не да се више то и не спомиње. На заједничком 
састанку Председника РО и Управног одбора ВКС који се планира за 21.03.2011. 
године заузеће се дефинитиван став о овом питању. 
 
Ад. 4. Комора је послала писане предлоге Влади, Министарству и Управи о начину 
и прерасподели опредељених средстава за ветеринарску службу, као и предлоге за 
повећање сопствених прихода. На ту тему су представници Коморе у два наврата 
разговарали у Управи. На основу средстава која су опредељена за ПМ може се 
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очекивати да би се повећањем сопствених прихода и расположивих средстава цене 
могли повећати за 30%. Управни одбор је изразио бојазан да ће се поновити 
досадашња пракса да се ценовник за ПМ појави пре него што се о томе обавести 
Комора. 
 
Ад. 5. Извештај о посети представника ВКС ветеринарским коморама Мађарске, 
Хрватске и Словеније поднео је председник ВКС Грго Тиквицки. У Мађарској су 
представници били 08.03., а у Хрватској и Словенији 22 и 23.03.2011. Колеге из 
суседних земаља отворене су за сарадњу у свим правцима и треба очекивати да ће 
након Скупштине УО предузети кораке за наставак сарадње. Извештај о овим 
посетама биће дат у материјалу за Скупштину, а може се окачити и на сајт Коморе. 
 
Ад. 6. Разматран је финансијски извештај ВКС за 2010. годину. У дуговањима 
Комори приказани су књиговодствена дуговања за фактурисану робу али ту нема 
ставке дуговања колега за чланарину и лиценце. Председник УО је тражио да се за 
Скупштину припреми извештај по овој ставци, да би се видело колико средстава је 
реално Комора требала да оствари. 
У план расхода за 2011. годину треба предвидети чланарину за Светску 
ветеринарску организацију. 
Председник УО је предложио да се формира посебан фонд у који ће ветеринарске 
организације годишње уплатити одређен фиксни износ. Средства би се наменски 
трошила само за посебне ситуације, а о захтеву би одлучивала посебна комисија. 
УО је прихватио предлог и донео одлуку да се исти предложи Скупштини на 
усвајање. 
Позвани су сви чланови УО и представници тела и органа да размотре предложени 
план прихода и расхода за рад њихових органа и ако имају предлоге и сугестије да 
их доставе до 20.03. како би се припремили за материјал Скупштине. 
Председник ЕК поставио је питање потребе сталног запошљавања доброг правника 
у Комори. У расправи је закључено да ће се приликом расписивања конкурса за 
пријем стручног сарадника, који треба да настави послове садашњег секретара који 
одлази у пензију почетком 2012. године, водити рачуна о захтевима и потребама 
Коморе у овом правцу. 
 
Ад 7. Предлог дневног реда за Скупштину Коморе 16.04.2011. године је разматран 
и договорено је да се тачка 11. предложена измена Статута помери после Извештаја 
председника и да буде тачка 7. како би се обезбедио сигуран кворум потребан за 
усвајање измена Статута. У дневном реду треба заменити реч «Предлог» са 
«Усвајање» када су у питању Правилник о стручном усавршавању, те измене у 
ДЕП-у и Кодексу. 
 
Ад 8. Предлог новог Правилника о стручном усавршавању и разлоге зашто се 
приступило његовој изради образложила је председник Стручног одбора Радмила 
Ресановић. У дискусији су појашњена поједина решења која битно разликују 
досадашњи начин вредновања свих облика стручног усавршавања. Управни одбор 
је једногласно прихватио текст Правилника који је предложио Стручни одбор. 
Управни одбор је једногласно прихватио измене и допуне Дисциплинско-етичког 
правилника и Кодекса ветеринарске етике које је у писаном облику доставио и 
усмено образложио председник Етичког комитета Александар Спасовић. Ове 
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измене су урађене у складу са решењем и захтевима Комисије за заштиту 
конкуренције по питању обавезности придржвања и санкционисања 
непридржавања „минималног ценовника“ који су регулисани нормативним актима 
Коморе. 
 
Ад. 9. Предлог измена и допуна Правилника о накнадама за рад чланова органа и 
тела ВКС прихваћен је једногласно и саставни је део овог записника. До сада 
важећи Правилник о накнадама је урађен 2007. године, основица је била 
неопорезиви  износ дневнице и трошкова путовања, а у међувремену је дошло до 
значајнијих промена и због тога треба ускладити Правилник. Такође у Правилнику 
треба предвидети и могућност одласка у иностранство и накнаду тих трошкова. 
 
Ад. 10. Разно: 
а)  Разматран је допис колеге Слободана Стеванова из Суботице који се бави 
проблемима насталим у спровођењу Закона о добробити животиња. Овај допис као 
и све већи број пријава власника и невладиних организација које се односе на 
непоштовање Закона о добробити животиња од стране ветеринара намећу Комори 
озбиљно сагледавање стања у овој области. Одлучено је да се једна од наредних 
седница УО посвети овим проблемима. 
б) Одобрен је захтев Колубарског РО да се одобри једнократна новчана помоћ 
колеги Божи Милићу за помоћ у лечењу детета у висини просечне бруто зараде у 
Републици Србији.  
 
 
 
Седница је завршена у 14,25 часова. 
 
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Радош Раилић, др вет.мед. 
 
 
 
 
 


