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Записник 

 
са 24. седнице Управног одбора ВКС одржане 29. јуна 2009. године у Сали за 
састанке Ветеринарске коморе Србије, са почетком у 11 часова. 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Саша Стокић, Јелица Узелац и Грго Тиквицки. 
Учешће су због одмора оправдали Ненад Милојковић и Нестор Бабин, а због 
обавеза Бранка Видић.  
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић. 
Седницу  је отворио и водио Радош Раилић.  
Предлог дневног реда једногласно је прихваћен:  
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 22.06.2009. године; 
2. Доношење одлуке УО о предлогу ценовника Програма мера 2009. године на   
основу закључака Регионалних одбора; 
3. Разно. 
 
Ад.1. Записник са седнице Управног одбора од 22.06.2009. године није могао бити 
усвојен јер је приликом снимања звучног записа дошло до грешке. Управни одбор 
се сложио да се на наредној седници УО разматра предлог записника седнице УО 
од 22.06.09. 
 
Ад.2. У складу са одлуком Управног одбора од 22.06.2009. године Регионални 
одбори ВКС одржали су седнице и доставили закључке по питању прихватања 
предложеног ценовника Програма мера за 2009. годину од стране Управе за 
ветерину.  
Управни одбор Ветеринарске коморе Србије је на основу ових дописа закључио да 
није у могућности да да позитиван одговор на предлог Ценовника који је 
достављен 15.06.2009. године. 
Од 28 регионалних одбора девет сматра да је ценовник неприхватљив и због тога 
Управни одбор не може подржати предлог. Само један одбор прихватио је цене и 
спреман је да по задатим условима обавља послове ПМ 2009, а сви остали су 
спремни да обављају послове, али нису задовољни предлогом ценовника. 
Сходно томе Управни одбор је одлучио да се Управи за ветерину упути став 
Коморе са следећим закључцима: 

1. У складу са чл. 25, став 1, тачка 13. Стаута ВКС Управни одбор 
сматра предложене цене ветеринарских услуга за ПМ 2009. 
неприхватљивим; 

2. Ветеринарске организације могу према својим раније преузетим 
уговорним обавезама и својој слободној процени прихватити 
реализацију Програма за 2009. и потписати уговор; 
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3. Управни одбор изражава жаљење што представници Коморе нису 
учествовали у доношењу предлога Ценовника; 

4. Управни одбор сматра да ће и поред веома тешке материјалне 
ситуације у Држави и веома лошег материјалног стања у 
ветеринарским организацијама ПМ 2009. бити реализован на 
задовољавајући начин. 

О садржају овог дописа треба информисати председнике РО и текст објавити на 
сајту Коморе.  
 
Ад.3. Разно: 
а) Управни одбор прихватио је предлог Уговора о пружању адвокатских услуга 
адвокатске канцеларије „Мирковић“ за потребе Ветеринарске коморе Србије у 
паушалном износу од 40.000 динара месечно (4 „за“ : 0 „против“). 
б) Имајући у виду да би до краја јуна требао да буде објављен „Конкурс за 
уступање послова из Програма мера за 2009.годину у епозоотиолошким 
јединицама правних лица са којима су раскинути уговори о сарадњи због не 
извршења уговорних обавеза“ Управни одбор је изразио наду да ће ова 
прерасподела бити обављена по  критеријумима које је Управа сама донела. 
ц) Прихваћен је захтев Удружења студената ветеринарске медицине Нови Сад за 
помоћ у аплицирању чланства у Међународној асоцојацији студената ветерине 
(ИВСА) у износу од 30.000 динара (4 „за“ : 0 „против“). 
д) Донета је одлука да се на захтев Управе за ветерину у Комисију за израду 
„Правилника о условима које морају да испуњавају објекти који обављају послове 
ДДД-а...“ именује колега Рудолф Чаба из Суботице. 
ц) Управни одбор је информисан о допису Управе од 29.05.2009. године у којима 
обавештавају Комору да нису надлежни за дуговања која су направљена због 
испоручених образаца ветеринарској инспекцији у периоду док је у Генералном 
инспекторату МПШВ. 
 
Седница је завршена у 14,00 часова. 
    
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Радош Раилић, др вет.мед. 


