
Записник 

 

са 8. седнице Управног одбора ВКС одржане 26. октобра 2007. године у 

просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 12 часова. 

Присутни:  

Радош Раилић, председник УО 

Нестор Бабин, потпредседник 

Чланови: Ненад Милојковић, Грго Тиквицки и Јелица Узелац. 

Одсутни: Саша Стокић због годишњег одмора и Бранка Видић због службеног пута 

у иностранство. 

Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић, заменик председника 

Надзорног одбора Јованка Влајковић и секретар Коморе Јадранка Тијанић. 

 

Седница се одвијала према тачкама  

Дневног реда: 

1. Разматрање записника са седнице Управног одбора од 10. октобра 2007. 

године; 

2. Извештај о протеклој седници Скупштине коморе; 

3. Припрема предлога Правилника о стручним смерницама; 

4. Израда Правилника о струковном надзору; 

5. Разно. 

 

Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 10.10.2007. године прихваћен је уз 

примедбу и усвојену корекцију тачке 4. Разно, први став „Питања која се односе на 

Ценовник услуга у делу вештачког осемењавања или неких других мера које су 

значајне за локалну самоуправу.... „ који није добро дефинисан у предлогу 

Записника и треба да гласи „ Локалне самоуправе треба да субвенционишу 

корисника услуге, односно власника животиње, на тај начин што ће субвенција 

бити плаћена оном ветеринару кога корисник изабере, а не оном ко је наметнут 

избором на унапред расписаном конкурсу.” 

Регионални УО о овом ставу Коморе треба да обавесте локалну самоуправу. 

Овакав приступ могућ је тек након истека важећих уговора, како би сви ветеринари 

били доведни у равноправни положај. На овај начин локална самоуправа би 

обезбедила масовност у коришћењу овако субвенционисаних услуга, а ветеринари 

би тежили подизању стручног нивоа и квалитета услуге.  

Ад. 2. Чланови Управног одбора оценили су одржану Скупштину као успешну. 

Седници је присуствовало три четвртине изабраних представника. У позитивној 

атмосфери усвојени су сви предложени извештаји о протеклом раду органа и тела 

Коморе, план и програм рада за 2008. годину, усвојен Кодекс, Дисциплинско-

етички правилник и Правилник о стручном усавршавању. Сва усвојена акта су 

коригована и биће 29.10.07. упућена Министарству на сагласност. 

Закључено је да се Стручном одбору упути допис да у складу са Статутом и чл. 3. 

Правилника о стручном усавршавању отпочне, са струковним организацијама у 

ветерини, усаглашавање програма стручног усавршавања за тзв. „програмирано 

усавршавање“. Истовремено СО треба да распише конкурс за достављање предлога 

програма едукације доктора ветеринарске медицине у 2008. години. Рок за 



достављање програма је 15. децембар 2007. године, како би се на време вредновао 

сваки скуп, а колегама оставила могућност да изаберу оно што им највише 

одговара. 

 

Ад. 3. Како је Правилник о стручним смерницама следећи правилник неопходан за 

функционисање Коморе, закључено је да УО у складу са чланом 30., став 3., тачка 

5. Статута ВКС упути инцијативу Стручном одбору Коморе да изради стандарде и 

процедуре у раду у најважнијим областима које обухвата ветеринарска делатност. 

За координатора ових активности између УО и Стручног одбора именован је 

Нестор Бабин. 

 

Ад. 4. Израда Правилника о струковном надзору такође је један од приоритета. 

Пошто је УО констатовао да постоје недоумице шта и у ком обиму овај правилник 

треба да садржи и које области ветеринарске медицине треба да уреди, закључено 

је да секретар покуша да обезбеди  овакав правилник од земаља у окружењу, како 

би се на наредном УО конкретно разговарало.  

 

Ад. 5. У склопу тачке “Разно” реч је затражио председник Коморе Зоран Рашић и 

замолио да изнесе неке предлоге  и иницијативе о којима би УО требао да се 

изјасни. 

 

а) Постоји иницијатива да се ННВ Факултета ветеринарске медицине у Београду 

упути предлог да се на петој години, у оквиру неког од факултативних предавања 

са 2 до 4 часа, студентима представи Комора, објасни њена структура, организација 

и функцонисање. 

Управни одбор је прихватио ову иницијативу једногласно. 

 

б) Управни одбор је информисан о одржавању Генералне скупштине ФВЕ од 14. до 

17. новембра у Бриселу. Комора и представник Коморе у ФВЕ Мирко Шинковић 

добили су званичан позив и материјале за ову седницу. Председник је због 

породичних разлога спречен да отпутује и предложио је да на седницу отпутује 

колега Шинковић који, захваљујући колегама из Мађарске Коморе, може да 

обезбеди покриће путних трошкова. Потребно је обезебедити трошкове смештаја и 

дневнице. Имајући у виду да ови трошкови нису изричито предвиђени планом, 

предложено је да се они покрију са позиције 2.2. или 2.3. у усвојеном 

Финансијском плану за 2007. годину. 

Управни одбор је прихватио ову информацију и сложио се једногласно да се на овај 

начин обезбеде средства, а да се колегама из Мађарске Коморе захвалимо. 

Председник је преузео обавезу да контактира колегу Шинковића који треба да 

припреми извештај за Борд ФВЕ. 

 

ц) Управни одбор је прихватио информацију о иницијативи СВД за одржавање 8. 

Конгреса ветеринара Србије који би, после десет година, требао да се одржи у 

Београду 2008. године. Иницијатива је подржана, али УО сматра да о овоме треба 

да има много прецизније информације како би се сагледао начин на који ће се и у 

ком обиму Комора ангажовати. 



 

д) Разматрајући активност Регионалних одбора Коморе у протеклом периоду, 

председник је закључио да лично није задовољан радом појединих одбора и стога 

сматра да УО треба да буде иницијатор организовања регионалних Скупштина 

којима би присуствовали чланови УО Коморе (они чланови који су били задужени 

за формирање одређеног РО). На тај начин би се до наредне Скупштине сагледала 

активност појединих региона. 

Чланови УО су размотрили ову иницијативу и после детаљније дискусије 

закључили да се председницима РО упути допис са предлогом да у року од 15 дана 

одрже Скупштине РО, на којима би разматрали досадашњи рад, утврдили план 

рада и финансијски план за 2008. годину, претходно сазвали Комисију за цене и 

разматрали њихове предлоге за измене и допуне Ценовника и комплетан Извештај 

о раду, до 30. новембра, доставили Комори. Уз допис треба им доставити модел 

Захтева за издавање лиценце са Упутством.  

 

е) Управни одбор је размотрио три предлога идејног решења за Лиценцу и одлучио 

се већином гласова за први предлог. Договорено је да се објави да се Захтеви за 

издавање лиценце могу подносити од 15. новембра 2007. године. Секретар треба да 

организује пријем Захтева и њихово архивирање са целокупном документацијом. 

Договорено је да сваки предмет има своју фасциклу и да се у штампу да књига 

„Регистар лиценци“. 

 

ф) Задужен је председник Зоран Рашић да са деканом ФВМ поразговара о 

коришћењу просторија Факултета за потребе Коморе. 

 

Састанак је завршен у 13,40 часова. 

 

     Записник водила        Записник оверава 

Јадранка Тијанић, др вет.     Радош Раилић, др вет. 

 


