
Записник 
 
 

са  54. седнице Управног одбора ВКС одржане 26. март 2013. године у 
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 10,30 часова. 
У раду седнице учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Весна Вулетић, Саша Стокић, Божидар Милић, Миленко Перић, и Зоран 
Маринковић. Одсуство са 54.седнице УО ВКС оправдао је Зоран Рашић . 
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, Проф.др Драгиша 
Траиловић, запослени из  ВС „Земун“, стручни сарадник Сандра Дилкић  и 
секретар Коморе Кало Жолт . Предлог Потпредседника УО Саше Стокића да се 
тачка 10. дневног реда измести и буде разматрана као тачка 2. дневног реда 
прихваћена је једногласно.  

 
 
 

ДНЕВНИ РЕД 

 
 

1. Усвајање записника са 53. седнице Управног одбора ВКС одржане 

26.02.2013. године; 

2. Извештај о посети руководства ВКС код новопостављеног кординатора у  

Управи за ветерину, колегинице Зорице Новаковић; 

3. Разматрање молбе колеге Бранка Јевтића да се запосленим колегама у 

ВС „Земун“ омогући издавање лиценце и да се ослободе плаћања накнаде 

за чланарине која се односи на претходни период; 

4. Суфинансирање  едукативних Скупова и одређивање услова критеријума 

5. Дневни ред за Скупштину заказане за 20.04.2013. годину; 

6. Позив за Скупштину,и  позива народних посланика да присуствију 

Скупштини; 

7. Захтев од Управе за ветерину о достављању извештају везаним за случај 

„ Крагујевац“ ради даљег поступања ВКС; 

8. Разматрање и усвајање новог Правилника о раду стручне службе Коморе 

и систематизацији послова запослених у ВКС; 

9. Одлука о износу за финансијску помоћ колеги Ненаду Митровићу коме је 

изгорела породична кућа; 

10. Разматрање сарадње са организатором Конгреса Коњарства који ће се 

одржава у Будимпешти; 

11. Одлука да се од Управа за ветерину затражи списак ветеринарских 

техничара запослених у ветеринарским организацијама; 

12. Разно; 

 

Ад. 1. Усвајање записника са 53. седнице Управног одбора ВКС одржане 

26.02.2013. године; 



Записник са 53. седнице Управног одбора ВКС одржане 26.02.2013. године 
једногласно је усвојен. 
     Ад. 10. Разматрање сарадње са организатором Конгреса Коњарства који 

ће се одржава у Будимпешти; 

У свом излагању Професор Драфиша Траиловић је обавестио чланове УО да ће 
се почетком октобра одржати 13 Конгрес коњарства у Будимпешти. То је добра 
прилика да све заинтересоване колеге посете Конгрес, и затражио је да Комора 
подржи овај скуп у оквиру својих могућности. У случају организовања веће групе 
ветеринара из Србије, могли би се обезбедити и сумултано превођење. Хорват 
Јошка је превео и проследио програм Конгреса, који  постављен на сајту ВКС. 
 

        Ад. 3. Разматрање молбе колеге Бранка Јевтића да се запосленим 

колегама у ВС „Земун“ омогући издавање лиценце и да се ослободе 

плаћања накнаде за чланарине која се односи на претходни период; 

Запослени у ВС „Земун“ изнели су проблеме са којим  се суочавају  Управном 

одбору ВКС.  Проблем се огледа у томе да 4 године нису примили плату, и да су у 

веома незавидној финансијској ситуацији и да нису у могућности да измире све 

своје обавезе како би стекли услов за добијање лиценце како би могли да 

конкуришу за ПМ 2013. године. Закључено на састанку да запослени из ВС 

„Земун“ доставе допис и поднесу захтев за добијање лиценце, као и предлог 

репрограма за исплату дуга. 

        Ад. 4. Суфинансирање  едукативних Скупова и одређивање услова 

критеријума; 

Предлог УО да се одреде финансијска средства за предстојеће Скупове, који би 
се усвојили на Скупштини ВКС. Односило би се за Скупове који би били у 
организацији ВКС, као и скупови где је Комора суорганизатор. Већином гласова 
донета је одлука да котизације скупа  „Врњачка Бања“ буде 500 динара. 
 

         Ад 5.  Дневни ред за Скупштину заказане за 20.04.2013. годину; 

 

ДНЕВНИ  РЕД: 

1. Отварање Скупштине ВКС; 

2. Усвајање записника са VI редовне седнице Скупштине ВКС од 

21.04.2012. године; 

3. Верификација мандата новим чланoвима Скупштине ВКС; 

4. Извештај о раду председника и активностима ВКС; 

5. Предлог годишњег плана и програма рада ВКС за 2013. годину; 

6. Извештај о раду Управног одбора ВКС; 

7. Финансијски извештај ВКС за 2012. годину; 

8. Предлог финансијског плана ВКС за 2013.годину; 

9. Избор 4 члана Стручног одбора; 

10. Извештај о раду Надзорног одбора ВКС; 

11. Извештај о раду и план рада Стручног одбора ВКС; 

12. Извештај о раду Етичког комитета ВКС; 

13. Извештај о раду представника ВКС у FVE; 

14. Извештај о раду представника ВКС у WVA; 



15. Жалбе на одлуке Управног одбора ВКС; 

16. Разно. 

 

Позив за Скупштину треба упутити Министру пољопривреде, координатору 

Управе за ветерину, председнику СВД-а Декану ФВМ из Београда. 

 Ад. 7. Захтев од Управе за ветерину о достављању извештају везаним за 

случај „ Крагујевац“ ради даљег поступања ВКС; 

 

 Једногласно је донета одлука да се затражи од Управе за ветерину 
извештај везаним за случај „Крагујевац“, како би се утврдиле све чињеници око 
истинитости оптужби и да ли је нанета неоснована  штета и углед ветеринарској 
станици „крагујевац“ од стране „Крагујвет-а“. 
 

Ад. 8. Разматрање и усвајање новог Правилника о раду стручне службе 

Коморе и систематизацији послова запослених у ВКС; 

Правилника о раду стручне службе Коморе са унетим коефицијентима 
усвојен је са већином гласова чланова УО ВКС (4 за и 2 уздржана), као и 
Правилник о систематизацији послова запослених у ВКС. 
 
Ад. 9. Одлука о износу за финансијску помоћ колеги Ненаду Митровићу коме 

је изгорела породична кућа; 

 

Са (4 гласа за и 2 уздржана)  донета је одлука да се колеги Ненаду 
Митровићу уплати финансијска помоћ у износу од 30.000 динара, као и да РО 
коме колега припада, може  да издвоји са свог рачуна средства намењена за 
испомоћ колеги. 
 

Ад. 11. Одлука да се од Управа за ветерину затражи списак ветеринарских 

техничара запослених у ветеринарским организацијама. 

 
Обавеза Коморе као статутарног тела је да регулише статус ветеринарских 

техничара. Задатак је да се упути званичан допис Управи за ветерину и затражи 
регистар ветеринарских техничара. Једногласно је донета одлука. 
 
Ад 12. Разно;   

 

а.) Није прихваћен захтев колегинице Виолете Турнић да јој се омогући 

релиценцирање без испуњавања бодовног услова за продужење. 

б.) Прихваћен је предлог Милана Зобеница уз напомену да је колега дужан да 

писмено достави репрограм за исплaту дуга за продужавање лиценце уз напомену 

да је дужан да скупи све неопходне бодове за релиценцирање. 

ц.)  Молба Саша Ђорђевића је прихваћена да му се омогући продужавање 

лиценце, уз приложене доказе да је колега био 4 године у иностранству и да се у 

том периоду није бавио ветеринарском делатношћу. 

д.) Једногласно је донета пдлука да Комора буде издавач уџбеника „Физика“ у 

тиражу од 300 примерака. 



ф.) Предлог потпредседника УО Коморе Саше Стокић да се организује један 

заједнички састанак са Кинолошким савезом Републике Србије, где би 

представници Коморе предложили да се забрани присуство свим псима на 

изложба који имају купиране уши. Предлог је једногласно усвојен. 

 

Седница је завршена у  12,45 часова. 
         
     Записник водио                       Записник оверава 
      Секретар ВКС                                   Председник Управног одбора              
Жолт Кало, др вет ,с.р.                               Радош Раилић, др вет, с.р. 
 
 
 


