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Записник 
 
са 22. седнице Управног одбора ВКС одржане 12. маја 2009. године у Сали за 
састанке Ветеринарске коморе Србије, са почетком у 11 часова. 
У раду седнице су учествовали:  
Председник УО: Радош Раилић 
Чланови: Нестор Бабин, Ненад Милојковић, Саша Стокић и Грго Тиквицки. 
Учешће су због већ заказаних састанака оправдали Јелица Узелац и Бранка Видић.  
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић. 
Седницу  је отворио и водио Радош Раилић. На самој седници предложен је и 
једногласно прихваћен  

ДНЕВНИ РЕД 
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 15.04.2009. године; 
2. Фискализација ветеринарске службе; 
3. Пререгистрација ветеринарских организација у Управи за ветерину; 
4. Проблеми извођења Програма мера за 2009. годину; 
5. Формирање Комисије за израду новог Правилника о условима у погледу 
објеката, опреме и средстава за рад…”; 
6. Разматрање продајних цена образаца; 
7. Разно. 
 
Ад.1. Записник са седнице Управног одбора од 15.04.2009. године, достављен на 
самој седници, усвојен је једногласно без примедби. 
Ад. 2. Информацију о актуелним питањима везаним за проблеме фискализације 
ветеринарске делатности која би, према Уредби Владе Р Србије, требала да почне 
да се примењује од 1.јуна 2009. године дао је председник Коморе Зоран Рашић. 
Подсетио је на закључак Скупштине Коморе којим је одлучено да се од 
Министарства трговине тражи одлагање примене до 1. јануара док се не разјасне 
све нејасноће. Након састанка у Министарству трговине 15.04. Комора је од Управе 
за ветерину затражила тумачење термина „примарна теренска здравствена заштита 
животиња“ како би колеге имале јасно упутство на које услуге се неће односити 
фискализација. На жалост захтев Коморе за тумачењем овог термина прослеђен је 
из Управе за ветерину Министарству финансија и УО је закључио да се налазимо 
на почетку.  
Након дискусије, УО Коморе донео је одлуку да се од Управе поновно затражи 
тумачење спорног термина, а истовремено је сугерисана могућа дефиниција овог 
појма, који треба проследити као предлог. Управни одбор ВКС предложиће Управи 
да Министарству финансија достави мишљење да се термин «примарна теренска 
здравствена заштита животиња» односи на све здравствене интервенције на терену 
код животиња које се гаје ради производње намирница животињског порекла. 
Од Министарства, односно Управа за ветерину захтеваће се максимално 
ангажовање у министарствима Трговине и Финансија на одлагању рока примене 
Уредбе, јер због специфичности службе и нејасноћа око примене, велики број 
колега ће доћи у ситуацију да направи преступ. Не завршена власничка 
трансформација, проблеми са пререгистрацијом, предстојеће измене закона о 
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лековима, особеност наплате ветеринарских услуга тзв.«одложена наплата», као и 
потенцијална могућност да ће сваки ветеринар на терену морати имати касу, само 
ће још више увести ветеринарску службу у финансијску дубиозу, што ће 
резултирати повећањем «сиве зоне рада». 
Без обзира што је Управни одбор и чланство Коморе против фискализације 
ветеринарске делатности постоји реална опасност да због нејасноћа око примене 
многи неће на време приступити набавци каса и тиме ће доћи у опасност да буду 
кажњени, а најнижа казна за правна лица је 400.000 динара. Због тога је Управни 
одбор одлучио да се колегама понуди могућност набавке фискалних каса преко 
фирме „Генеко“. Представник ове фирме Славољуб Грбић присуствовао је седници 
док се разматрала ова тачка дневног реда. Овај произвођач дао је гаранцију да ће, у 
колико преко њих буде набављено више од 100 каса,  одобрити попуст од 35% и 
таква каса би без ПДВ коштала 17.111,00 динара.  Сви услови набавке, сервиса и 
потребна документација коју треба испунити да би се ушло у процес 
фискализације, биће постављени на сајту Коморе 16. маја. У колико се у 
међувремену испостави да сваки ветеринар код рада на терену треба да има 
фискалну касу, са „Генеком“ је договорено да ће за набавку сваке наредне касе у 
току јуна важити овај попуст. 
Ад. 3. Управни одбор је у више наврата разматрао проблеме који су се јавили 
приликом испуњавања законске обавезе ветеринарских организација да у периоду 
од 1. јануара 2008. године поднесу одговарајућу документацију ради уписа у 
Регистар ветеринарских организација. Како су све ветеринарске организације 
поднеле идентичну документацију, али све нису добиле решење о упису у Регистар 
Управни одбор је одлучио да од Управе за ветерину затражи објашњење, а од 
Правне службе Министарства тумачење члана 162 Закона о ветеринарству. 
Ад. 4. Разматрано је више актуелних питања из спровођења Програма мера за 2009. 
годину и закључено да Управи одбор због проблема који настају у свакодневном 
раду затражи хитан одговор Управе за ветерину на следећа питања:  

1. Како приликом издавања здравствених уверења поступати са 
животињама којима је истекло важење обавезних дијагностичких 
испитивања из претходне године? 

2. Шта се дешава са расписивањем Конкурса за прерасподелу терена 
по ПМ за 2009. годину, а у складу са закључцима Комисије за 
анализу резултата на спровођењу Програма у претходном 
периоду? 

3. Какав је план за измирење финансијских обавеза Министарства 
према институтима из 2008. године и свим ветеринарским 
организацијама из 2009. године? 

4. На основу дописа Управе од 28. 04.2009. године упућеног 
ветеринарским станицама у вези обележавања коња, Управни 
одбор је закључио да је колегама неопходно појашњење у вези 
обележавања, набавке чипова, образаца и регистрације. 

Закључено је да се о свим овим питањима информише и министар пољопривреде и 
да се тражи састанак са министром Сашом Драгином како би га упознали са 
тренутним стањем и могућим последицама због непознатог здравственог статуса 
животиња на терену. 
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Ад. 5. Председник Коморе у складу са својим статутарним овлашћењем предложио 
је састав Комисије за израду новог «Правилника о условима у погледу објеката, 
опреме и средстава за рад…» у саставу Зоран Алексић, Горан Ђорић, Грго 
Тиквицки, Милан Ђорђевић, Небојша Миливојевић, Ђорђе Игњић, Денис Новак, 
Радош Раилић и Зоран Рашић. Управни одбор је једногласно прихватио 
предложени састав Комисије. Одлуку да ли ће то бити предлог новог Правилника 
или измене и допуне постојећег Управни одбор је препустио Комисији. 
Констутивни састанак ове комисије биће сазван до краја маја. 
Ад.6. Стручна служба је сходно закључку са претходне седнице припремила 
преглед набавник и продајних цена образаца, као и укупне количине на годишњем 
нивоу како би се размотрила могућност корекције продајних цена. Управни одбор 
је донео одлуку да се коригују цене оних образаца који се штампају у великим 
тиражима. Закључено је да се коригују малопродајне цене без ПДВ-а:  
- признанице за рад   130,00 динара; 
- уверења   170,00 
- млећна карта    10,00 
Такође је одлучено да се обична хартија у неким блоковима замени копирном НЦР 
хартијом, а да се продајна цена ових блокова не мења (блокови за унутрашњи 
промет робе и животиња, дезинфекција возила). 
Ова одлука примењиваће се од 1. јула 2009. године. 
Ад.7. а) Ненад Милојковић пренео је Управном одбору сугестију холандског члана 
тима ЕУ на пројекту за обележавање и идентификацију животиња да комора 
иницира израду програма за вођење електронске евидеције рада амбуланти и 
станица. Садашњи систем је застарео, па би нови начин вођења евиденције 
олакшао рад и истовремено омогућио једноставнију израду извештаја и лакши увид 
инспекцији.  
б) Разматран је захтев колеге Николе Радовића из Параћина да му адвокат Коморе 
пружи правну помоћ у случају судског спора против нелегалног рада једног 
одгајивача паса. Управни одбор се сложио да се колеги ова помоћ пружи. 
в) Колеги Александру Калуђеровићу, који се обратио Комори због најаве једне 
невладине организације да у Краљеву организује бесплатну стерилизацију паса 
луталице од стране страних ветеринара, сугерисано је да се обрати колеги Игњићу  
који је недавно имао исти проблем у Панчеву. У Панчеву је у сарадњи са 
инспекцијом ово осујећено у интересу наших колега.  
г) Одобрен је захтев Милице Ковачевић-Филиповић да јој се надокнаде трошкови 
упоредне анализе крви говеда за потребе припреме предавања из области 
лабораторијске дијагностике који припрема у оквиру циклуса Програмираног 
усавршавања ветеринара 2009. (захтев у прилогу оригинала записника).  
д) Грго Тиквицки скрнуо је пажњу на најновије Упутство за обележавање коња  
које је стигло из Управе. С обзиром да јединствена база за обележавање коња још 
не постоји и нема чипова за обележавање Управни одбор је закључио да се од 
Управе тражи појашњење Упутства. 
Седница је завршена у 14,20 часова. 
   Записник водила      Записник оверава 
Јадранка Тијанић, др. вет.                       Радош Раилић, др вет.мед.. 
    Секретар ВКС          Председник УО 
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