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Записник 
 
са  29. седнице Управног одбора ВКС одржане 28. априла 2010. године у 
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 13,00 часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови: Нестор Бабин, Бранка Видић, Ненад Милојковић, Саша Стокић, Грго 
Тиквицки и Јелица Узелац. 
 
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић. 
 
Чланови Управног одбора су се сложили да седница започне са радом јер су због 
састанка у Управи за ветерину предесдник Радош Раилић и Јелица Узелац каснили 
пола сата. По доласку, председник Радош Раилић, наставио је вођење састанка од 
друге тачке  Дневног реда. 
 
Потпредседник Управног одбора Нестор Бабин отворио је седницу и предложио 
Дневни ред који је једногласно прихваћен:  
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 22.03.2010. године; 
2. Информација о Одлуци о критеријума за расподелу терена по ПМ 2010. 

године;  
3. Предлог за превазилажење проблема око наплате издавања уверења о 

здравственом стању; 
4. Активирање „Форума ВКС“; 
5. Разно: 

а) Реализације одлуке Скупштине  за помоћ колеги Мирку Шинковићу; 
б) Разматрање захтева штампарије „Графопак“ за повећање цена услуга 
штампе образаца; 

 
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 22.03.2010. године усвојен је 
једногласно. 
 
Ад. 2. Управни одбор расправљао је о тексту Одлуке о критеријума за расподелу 
терена по ПМ 2010. године коју је Министарство пољопривреде доставило 
шефовима ветеринарске инспекције 07.04.2010. године. Одлука није нигде 
објављена, а на основу тих критеријума је инспекција претходних двадесетак дана 
радила контроле ветеринарских организација. Члановима УО приложено је и 
мишљење адвокатске канцеларије „Мирковић“ о тексту Одлуке ( у прилогу 
оригинала записника). 
У дискусији су учествовали: Нестор Бабин, Бранка Видић, Зоран Рашић, Радош 
Раилић, Саша Стокић  и Грго Тиквицки. 



 

 2

 
Управни одбор је утврдио да ни један захтев Коморе, који је достављен Управи за 
ветерину у вези предлога за измене Критеријума за доделу терена у односу на 
Конкурс из 2007. године, није уважен. Комора је ове захтеве формулисала након 
расправа које су се водиле по регионима, где су мишљења усаглашена, и на основу 
којих је Управни одбор ВКС заузео јасан став о критеријумима који су били у 
претходном периоду и предложиo шта треба мењати. Инсистирало се на 
поштовању чл. 53 Закона о ветеринарству који «искуство, резултате и 
благовременост у обављању послова из ПМ у претходном периоду» истиче као 
основни критеријум. На жалост где је тражено повећање броја пондера, ту је 
смањено и обрнуто.  Констатовано је да се струка толико потцењује да то више 
нема никаквог смисла и неопходно је затражити системски одговор зашто је то 
тако од директора Управе, министра и председника Владе.  
 
Закључено је да се код Министра затражи хитан пријем са захтевом да се Одлука 
измени пре објављивања Конкурса, који већ недопустиво касни, јер ће овако 
формулисана одлука изазвати много проблема због великог броја нејасних и 
непрецизних критеријума. 
 
Ад.3. Председник УО Радош Раилић информисао је чланове о разговору који је тог 
преподнева имао у Управи за ветерину у вези превазилажења проблема око наплате 
издавања уверења о здравственом стању животиња који трају већ више од годину 
дана. Основ за разговор била је презентација коју је адвокат, госпођа Тиквицки, 
припремила и изложила на састанку организованом од стране Асоцијације 
произвођача млека у марту у Суботици. Састанак у Управи, којем су присуствовали 
Горан Милошев, Славољуб Станојевић, Оливера Чеперковић и Јелица Узелац био 
је неформалан, јер је директор Управе на путу. Разматран је предлог Коморе да се у 
оквиру постојеће законске регулативе понуди могућност наплате издавања уверења 
на захтев власника у колико се ради о издавању ван радног времена и у случају 
недостатка документације. Препорука са састанка је да Комора достави писмени 
предлог Управи са текстом «Захтева власника». Уколико се овај предлог прихвати 
урадила би се и измена у називу услуге у Ценовнику за уверења: «Извод из 
евиденције код издавања уверења код непотпуне документације, ван радног 
времена и нерадним даном», а шифра за фискалну касу би била «недокументација». 
 
Нестор Бабин се није сложио са овим предлогом, издвојио је своје мишљење и 
предложио да се о њему гласа: «Разним законским решењима потпуно је 
обезвређен рад на издавању уверења и тиме је онемогућен редован приход 
ветеринарским станицама који није занемарљив. Предлаже да УО препорући свим 
ветеринарским станицама да не издају уверења и да се о томе обавесте медији.». 
УО је гласао о овим предлозима:  
За предлог Р.Раилића да се припреми допис за Управу гласало је 5 чланова «за», 1 
«против», a  1 je био «уздржан». 
Други предлог да Комора препорући ветеринарским станицама да обуставе 
издавање уверења и обавесте о тој одлуци медије гласало се: 5 «против», 1 «за» и 1 
«уздржан». 
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Ад. 4. Члан Управног одбора задужен за спровођење одлуке Скупштине о 
активирању «Форума ВКС» на сајту Коморе Ненад Милојковић извинио се УО што 
у спровођењу ове одлуке није био претерано ревносан јер су се у међувремену 
стекли сви технички услови да форум функционише. Отворен је још само проблем 
одређивања модератора за сваки стручни сегмент.  
Закључено је са 7 гласова «за» да се Форум активира најкасније до 15.05.2010. 
године, а ако се појави потреба за посебним мишљењем неког специјалисте, 
професора или слично, Комора ће им проследити питање. 
 
Ад. 5. Разно: а) Реализације одлуке Скупштине за помоћ колеги М.Шинковићу. 
Председник Коморе је, с обзиром да се Скупштина није изјаснила о конкретном 
износу, изнео мишљење да је врло тешко донети одлуку која ће колеги бити 
корисна, јер би било који износ испод 200.000 био без ефекта. 
Управни одбор је једногласно прихватио дати предлог као једнократну помоћ, а 
према развоју ситуације одлучиваће се убудуће. Прихваћена је сугестија 
Председника УО да би одговарајућим правилником требало регулисати ову област 
и лимитирати до ког износа о томе одлучује УО, а за све модалитете преко тог 
износа треба наћи решење кроз правилник.   
б) Разматрајући захтева штампарије „Графопак“ за повећање цена услуга штампе 
образаца (захтев у прилогу оригинала) затражено је од штампарије да достави 
конкретно цене. 
в) Одлука Скупштине је да Комора уради предлог Уговора који ће станице 
потписивати са Министарством. Предложено је и прихваћено да у изради модела 
Уговора учествује: Радош Раилић, Нестор Бабин и Грго Тиквицки. 
г) Одлука Скупштине је да се одржи расправа и едукација ветеринара о 
предстојећем процесу транзиције ветеринарске службе у Србији. Предложено је  да 
се са колегом Денисом Новаком размотри могућност да се као предавачи ангажују 
и колеге из земаља које су овај процес прошле. Планирано је да се ове едукације 
одрже на јесен на три, четири локације у Србији. 
д) Саша Стокић је покренуо питање зашто се потпредседник УО Нестор Бабин на 
седници Скупштине ограђивао од рада УО и ако је све тако како је изнео зашто не 
поднесе оставку. У образложењу Нестор Бабин је изразио своју спремност да увек 
изнесе свој став и да због тога нема намеру да поднесе оставку.  
 
Седница је завршена у 15,25 часова. 
    
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Радош Раилић, др вет.мед. 


