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Записник 
 
са 21. седнице Управног одбора ВКС одржане 15. априла 2009. године у Сали за 
састанке Ветеринарске коморе Србије, са почетком у 11 часова. 
У раду седнице су учествовали:  
Чланови: Бранка Видић, Ненад Милојковић, Саша Стокић, Грго Тиквицки и Јелица 
Узелац. Због болести седници није присуствовао председник УО Радош Раилић, а 
ни потпредседник Нестор Бабин, па је телефоном добијена сагласност Радоша 
Раилића да седницу води Грго Тиквицки. 
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић, а на лични захтев и Живојин Спасојевић из Косјерића. 
Седницу  је отворио Грго Тиквицки и предложио предлог дневног реда достављен 
уз позив. Бранка Видић и Ненад Милојковић су предложили допуну са тачкама: 
Измирење обавеза државе према ветеринарским организацијама за 2008. годину; 
Допис Министарству здравља у вези измене Правилника о промету лекова и 
Предстојећа фискализација ветеринарске службe. Предлози су прихваћени и 
седница се одвијала према следећем дневном реду: 
 
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 12.03.2009. године; 
2. Активности Управног одбора по одлукама Скупштине ВКС; 
3. Закључци са састанка Председника РО од 09.04.2009. године; 
4. Предлог тема за Програмирано усавршавање ветеринара у 2009. години; 
5. Листе верификованих скупова у 2009. години; 
6. Разматрање понуда за штампање образаца;  
7. Измирење обавеза државе према ветеринарским организацијама за 2008. годину; 
8. Разматрање предстојеће фискализације ветеринарске службе; 
9. Допис Министарству здравља у вези измене Правилника о промету лекова;  
10. Разно. 
 
Ад.1. Записник са седнице Управног одбора од 12.03.2009. године достављен са 
материјалима усвојен је једногласно, без примедби. 
Ад.2. У склопу предстојећих активности Управног одбора по одлукама Скупштине, 
председник Коморе Зоран Рашић је подсетио на одлуке Скупштине ВКС од 28. 
марта 2009. које се односе на измене Статута ВКС и Правилника о лиценци које су 
прослеђене Министарству на сагласност. Ту су и закључци са састанка 
представника ветеринарских организација од 25.02., одлуке Скупштине, закључци 
са сасатанака председника РО од 05.03. и 09.04. 2009. године. Захтеви са свих ових 
састанака су делимично испуњени. Дуговања Министарства за прошлу годину 
исплаћена су свим ветеринарским станицама осим организацијама на подручју 
ВСИ Краљево, ветеринарским станицама Бујановац и Оџаци (где је било неких 
неправилности и за које стоји обећање Управе да ће се то решити у најкраћем 
времену), те свим ветеринарским институтима којима се дугује од октобра 2008. 
године. Доста дискусије на овим састанцима било је посвећено ценама Програма 
мера за 2009. годину. Став Управног одбора и Председника РО на свим састанцима 
је био да се ова цена у 2009. години повећа за степен инфлације која је у односу на 
2008. годину 10,1%. Предложено је да се институтима смање цене за износ 
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вакутајнера и китова за Елиса тест који ће се убудуће набављати централизовано 
преко Министарства. Предлог са састанака Председника РО са представницима 
Управе 09.04. је био да цене буду на прошлогодишњем нивоу. Председник Коморе 
је предложио Управном одбору да не одустаје од предлога повечања за степен 
инфлације, а да се ветеринарским организацијама остави да саме одлуче да ли су 
спремне да раде по истим ценама. Исто тако је  предложио да Управни одбор 
заузме став да се не прихвати пребацивање наплате Програма мера на власнике 
животиња јер сматра да би у том случају дошло до урушавања комплетног система 
превенирања болести које су до сада биле у Програму мера. Предложио је 
Управном одбору да Комора у Управи за ветерину инсистира на расписивању 
Конкурса за доделу терена, хитном расписивању тендера за набавку ингредијената 
потребних за рад института по ПМ и хитном потписивању уговора ветеринарских 
специјалистичких института са Министарством. Такође треба тражити хитне 
измене Правилника о Програму мера у делу који се односи на прописане термине, 
јер према наводима у Правилнику поставља се питање да ли служба бити 
одговорна када се у промету нађу намирнице непознатог здравственог порекла. 
Уговори које ће станице потписивати са Министарством за 2009. годину морају 
бити врло прецизни јер Комора не може преузети обавезу за неизвршавање обавеза 
Министарства. Нагласио је да се већ годинама за ветерину издваја 0,2 % буџета. У 
колико се ребалансом буџета за службу ове године издвоји мање и појаве се 
проблеми, сви морају да буду свесни да ће се тада издвојити много више.  
 
Бранка Видић издвојила је своју дискусију нагласивши да:“Треба водити рачуна да 
ће једног тренутка држава можда речи да не мора само ветеринарска институција 
да ради послове за државу. Ветеринарска комора мора на едукативним састанцима 
да каже колегама шта ће бити за годину дана, а не да се стално враћамо на оно што 
је било. Треба да се упути захтев Министарству да се под хитно предузму 
активности поменуте у претходној дискусији. Годишњи уговори са институтима 
треба да се направе у најкраћем року, али истовремено ветеринарска служба мора 
бити квалтетан партнер, који ће бити спреман да кадровски и материјално испрати 
све уговорене послове. Приватизацијом јавне службе односи су се драстично 
променили и институти не треба да раде за приватника, ако за то немају интерес.“ 
У дискусији су учествовали Саша Стокић, Грго Тиквицки, Ненад Милојковић.  
Живојин Спасојевић је тражио да изнесе свој предлог собзиром да процењује да 
држава убудуће неће имати пара да редовно плаћа своје обавезе по Програму мера. 
Предложио је да држава у моменту плати 30%, да се од власника наплати долазак, а 
остатак дуга да држава плати касније, увечано за степен инфлације.  
Управни одбор је закључио да се од свих горе дискутованих и усвојених предлога 
са претходних састанака не одустаје и само се допуњују захтевом да Министарство 
под хитно направи уговоре о сарадњи са ветеринарским институтима. Овај 
закључак прихваћен је са 4 гласа „за“ и 1 „уздржаним“. 
Закључено је да се на питања која је у писаном облику на Скупштини доставио 
Живорад Костић одговори у наредном периоду. Исто тако треба озбиљно 
размотрити предлоге и сугестије које су стигле након Скупштине од колеге 
Шинковића (оба дописа у прилогу оригинала записника). 
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Ад.3. У Ветеринарској комори Србије одржан је 9. априла 2009. године састанак 
Председника Регионалних одбора ВКС са представницима Управе за ветерину 
МПШВ на коме је разматрана актуелна ситуација у ветеринарској служби Србије. 

Како Председници РО нису тело Коморе сви Закључци са састанка 
Председника РО од 09.04.2009. године морају да буду ферификовани од стране 
Управног одбора. 

У раду састанка учествовали су директор Управе Зоран Мићовић, 
начелници Сања Челебићанин, Будимир Плавшић и Славољуб Станојевић, те 23 
председника Регионалних одбора Коморе. 

Закључено је да: 
1. До доношења нове Уредбе о висини накнаде за издавање уверења о 

здравственом стању животиња наплаћује се прописана накнада и уплаћује 
на рачун Министарства, а за трошкове ветеринарске услуге код издавања 
уверења о здравственом стању примењује се препоручена цена 
Ветеринарске коморе Србије и за ову услуга издаје посебан рачун. 

2. Имајући у виду рестриктивни буџет Управе за ветерину, председници 
Регионалних одбора прихватили су да Комора предложи Министарству да 
цене услуга за спровођење  Програма мера у 2009. години остану на нивоу 
прошлогодишњих. 

3. У циљу проширења обима и врсте послова ветеринарских станица 
препорука је Коморе и Управе да се искористе могућности које дозвољава 
чл. 148. Закона о ветеринарству, а односе се на пренос овлашћења за 
поједине стручне послове ветеринарске инспекције. Управа је спремна у 
најкрачем законском року издати овлашћења свима који испуњавају услове, 
а желе да обављају ове послове.  

4. Правној служби Управе поновно треба доставити захтев за преиспитивање 
оправданости постојања члана 21. Правилника о условима у погледу 
објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу.... («Сл.гласник Р 
Србије» бр.42/2006), који се односи на специјалистичку обуку  за обављање 
послова трихиноскопске дијагностике. За ову тачку Управни одбор је донео 
допуну закључка и одлуку да се формира Комисија за израду предлога новог 
Правилника. Председник Коморе ће Управном одбору на наредној седници 
предложити састав Комисије . 

5. Од Правне службе Министарства захтевати тумачење чл.162 Закона о 
ветеринарству (усклађивање са Законом – пререгистрација у Управи за 
ветерину приватних ветеринарских станица, амбуланти и апотека).  

6. Комора ће се обратити Министарству трговине са захтевом да се одложи 
примена Уредбе о фискализацији ветеринарске службе  до 1. јануара 2010. 
године, како би се појаснили сви аспекти примене. 

Ад.4. Предлог тема за Програмирано усавршавање ветеринара у 2009. години. 
достављен је са материјалима уз појашњење да је Стручни одбор предложио да се 
теме од тачке 17 до 22. одвијају под спонзорством «Сава осигурања», које ће  
сносити трошкове предавача, а за колеге би ове едукације такође биле бесплатне. 
Управни одбор је прихватио предлог тема. Преко представника Министарства у 
УО ВКС Управа за ветерину је предложила да се на регионалним одборима одрже 
едукације из области добробити животиња и законске регулативе. Управни одбор 
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је сугерисао Управи да достави писани предлог како би се од јесени и ове теме 
укључиле у програм континуиране едукације. Такође, Управа треба да достави 
Стручном одбору ВКС план едукација за 2009. годину у њеној организацији 
намењених ветеринарским инспекторима, како би се вредновале и признале 
колегама. 
Прихваћен је предлог Бранке Видић да Добра хигијенска пракса, Добра 
произвођачка пракса и Биосигурносне мере буду неке од тема које ће се обавезно 
понудити регионалним одборима у наредном периоду. Такође је прихваћен предлог 
да за наредну седницу Управног одбора Бранка Видић и Грго Тиквицки предложе 
теме које би се бавиле проблемима велике праксе а за које се може очекивати да ће 
у наредном периоду имати утицаја на будући развој овог вида ветеринарске 
делатности. Оба ова предлога имају за циљ да усмере ветеринарску струку према 
захтевима које ће корисници наших услуга постављати у скорој будућности. 
Управни одбор разматрао је предлог текста који треба да буде упућен члановима 
Стручног одбора као смерница за прихватање предлога будућих тема за 
континуирану едукацију ветеринара. Прихваћени текст је саставни део записника. 
Ветеринар практичар који предлаже да буде предавач на некој од наредних 
едукација треба да уз наслов теме приложи и препоруку свог Управног одбора, као 
и своју биографију. Закључено је да се за сваки скуп обавезно  организује анонимна 
анкета која треба да оцени организацију и избор понуђених тема, након чега треба 
урадити анализу анкете о којој Стручни и Управни одбор треба на крају циклуса да 
дају мишљење. 
Управни одбор је донео олуку да се за наредни циклус «Програмираног 
усавршавања ветеринара у 2009. години» предавачима на име дневне накнаде за 
предавање плати 10.000 динара у нето износу, као и да се признају трошкови 
повратне аутобуске карте до места одржавања едукације.  
Ад.5. Управни одбор прихватио је предлог Стручног одбора да се усвоји Листа 
верификованих скупова за 2009. годину коју треба поставити на сајт Коморе (у 
прилогу записника).   
Ад.6. Имајући у виду дискусије на претходној Скупштини, као и захтеве за 
повећањем цена штампања образаца који се дистрибуирају преко Коморе, стручна 
служба је тражила понуде за штампу од више штампарија. Постојеће цене штампе 
нису мењане последњих пет година, а продајне од 2001. године. Разматрајући 
понуде Управни одбор је једногласно прихватио корекцију набавних цена од 
штампарије која је и до сада обављала ове послове и које су у просеку за 10% више. 
За предстојећу седницу биће припремљен преглед набавник и продајних цена, као 
и укупне количине на годишњем нивоу како би се видело да ли има потребе да се 
ураде извесне корекције и одредио будући правац развоја ове активности Коморе. 
Ад.7. Измирење обавеза државе према ветеринарским организацијама за 2008. 
годину је због притисака које је служба извршила делимично испуњено, али од 
октобра 2008. нису измирене обавезе према институтима.Све резерве су при крају и 
институти више неће моћи да обављају своје послове. За нормалан рад 
лабораторија и њихову акредитацију потребно је обезбедити материјалне и 
кадровске услове. То није краткорочан, већ озбиљан, дугорочан посао, за који наша 
држава мора да има интерес. По инерцији институти обављају послове које им 
нареди инспекција иако су у питању велики приватизовани системи, који 
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институтима не плаћају, а при томе их инспекција не обавезује да докажу да су те 
услуге платили, чиме су оштећени институти и држава. На овај начин институти су 
доводени у врло тешку ситуацији. Закључак Управног одбора је да се упути захтев 
Министарству да се под хитно потпише уговор са Институтима и прецизира 
динамика плаћања, а ако постоје установе које су спремне и способне да те послове 
за државу обављају под другим условима, то мора да се јавно каже, како би се 
институти на време реорганизовали, док још могу да нађу свој интерес на тржишту.  
Ад.8. На основу закључка Скупштине да се тражи одлагање фискализације до 1. 
јануара 2009. године председник Коморе био је у Министарству трговине где је 
добио информацију да су све дефиниције и рокови у Уредби Владе о 
фискализацији ветеринарске делатности добијене од нашег Министарства и да 
сигурно неће бити одобрено померање утврђеног рока. Предложили су да се од 
нашег Министарства тражи појашњење термина „примарна теренска здравствена 
заштита животиња“ како би се Министарству финансија доставило упутство шта се 
контролише, односно шта се не фискализује. Да се тражи одлагање примене до 1. 
јануара 2010. године и да нас Управа под хитно обавести о предузетим мерама за 
одлагање фискализације, како би Комора на време обавестила колеге о набавци 
фискалних каса.  
Ад.9. Предлог дописа Министарству здравља у вези измене Правилника о промету 
на велико лекова и медицинских средстава, а у вези примене хуманих лекова за 
лечење животиња чији се производи не користе за исхрану људи прихваћен је од 
стране Управног одбора и треба да се упути Министарству здравља, а истовремено 
о овом допису обавести и Управа за ветерину. 
Ад.10. а) разматран је допис Удружења ветеринара мале праксе са сугестијама (у 
прилогу оригинала). Управни одбор се захвалио на изнетим предлозима и обећао 
да ће се у наредном периоду размотрити њихова реализација. 
б) разматран је захтев Факултета ветеринарске медицине да се за услуге припреме 
за штампу часописа „Акта ветеринариа“ који обавља некадашњи службеник 
Коморе, а сада ФВМ,  Гордана Лазаревић, а у складу са Уговором о сарадњи са 
ФВМ и обављању послова за часопис „Акта ветеринариа“ бр. 29 од 08.02.2005. 
године прихвати финансирање трошкова припреме за штампу часописа (припрема 
до пауса). Цена услуге за ове послове одређиваће се према цени припреме за 
потребе часописа „Ветеринарски гласник“ и исплаћивати извршиоцу посла.  
c) Управни одбор је донео одлуку да се породици преминулог колеге Михајла 
Видаковића из Деспотовца уплати једнократна помоћ у висини просечне бруто 
зараде у републици. 
Седница је завршена у 15,20 часова. 
 
   Записник водила      Записник оверава 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Председавајући седнице 
     Секретар ВКС          Члан УО Грго Тиквицки, др вет.-спец. 
 


