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Записник 
 
са  30. седнице Управног одбора ВКС одржане 10. августа 2010. године у 
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 12,00 часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови: Нестор Бабин, Бранка Видић, Саша Стокић и Грго Тиквицки. 
 
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић. 
 
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и предложио да се 
достављени предлог Дневног реда прошири, што је једногласно прихваћено и 
седницасе одвијала према следећем дневном реду:  
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 
28.04.2010. године; 

2. Припрема Изборне Скупштине ВКС; 
3. Информација у вези недостатка ушних маркица и 

необјављивања резултата Конкурса по ПМ 2010; 
4. Разно 
а)  Издавање књига за јесен 2010; 
б) Предлог повећања цена штампања образаца у штампарији 
„Графопак“ Аранђеловац и корекција цена за неке евиденције; 
в) Захтев Ветеринарске станице Врање за ублажавање штете од 
поплаве; 
г) Захтеви за мишљење о поседовању лиценце; 
д) Захтев за мировање чланства у ВКС – Иван Крстић; 
ђ) Молба Ђорђа Ђурићића за повећање накнаде за одржавање 
сајта и форума; 
е) Захтев за приступ информацијама од јавног значаја – Живојин 
Спасојевић; 
ж) Захтев за помоћ колеги Шинковићу; 
з) Молба за помоћ за штампање монографије преко Задужбине 
Андрејецић, мастер рада Марка Цинцовића; 
и) Молба I интерне ФВМ у Београду за помоћ у суфинансирању 
боравка предавача из Словеније на саветовању „Clinica 
veterinaria“. 

 
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 28.03.2010. године усвојен је 
једногласно. 
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Ад. 2. Председник Коморе Зоран Рашић информисао је Управни одбор о предлогу 
календара припрема за Изборну Скупштину ВКС, која ће се одржати 13 или 20. 
новембра 2010. године, пре које морају да се одрже Изборне скупштине 
Регионалних одбора. Предложио је да се све предрадње у вези организације 
Регионалних скупштина обаве у току августа и септембра. Председницима РО 
доставиће се на ревизију спискови чланова РО, а након тога сваком члану Коморе, 
на кућну адресу, информација о измиреним обавезама према чланарини закључно 
са првим полугођем 2010. године. У пратећем допису упозориће се колеге да ће се 
као дефинитивни датум измирења обавеза према Комори сматрати уплата 
чаланарине закључно са 30.06.2010. године. Ову обавезу треба платити најкасније 
до 30. септембра 2010. године. Списак чланова РО са правом гласа доставиио би се 
председницима РО уочи заказаних избора, а објавиће се и на сајту Коморе. 
Предложио је да се изборне скупштине одрже најкасније до 23. октобра 2010. да би 
се до краја октобра утврдила коначна листа новоизабраних чланова Скупштине. У 
колико се испоштују ови термини, испунила би се статутарна обавеза да се 
Изборна Скупштина закаже најраније 90, а најкасније 45 дана пре одржавања.  
После дискусије у којој су учествовали сви присутни, председник Коморе је 
преузео обавезу да уради предлог Упутства о начину гласања и спровођења избора 
на Регионалним одборима које ће доставити електронски свим члановима УО. 
Након тога ово Упутство ће бити достављено свим председницима РО и објављено 
на сајту Коморе. 
 
Ад. 3. Председник УО Коморе Радош Раилић информисао је Управни одбор о 
састанку који су представници Коморе (З.Рашић и Р.Раилић) имали пред две 
недеље у Управи за ветерину.  Изразио је своје незадовољство резултатима овог, 
али и свих претходних састанака, које је огласио „јаловим“, јер се добија начелна 
сагласност на предлоге, али до њихове реализације никада не дође.  Скренуо је 
пажњу на тренутну ситуацију због истека анализа које су урађене код говеда пред 
11 месеци, а још увек нема резултата Конкурса за ПМ 2010. По последњим 
информацијама из Управе чека се да Министар потпише збирно решење, након 
чега ће појединачна решења, која су већ спремна, бити послата свим учесницима на 
Конкурсу.   
У расправи која је уследила чланови УО истакли су читав низ проблема који су 
проистекли из овог, потпуно неразумљивог, пролонгирања целокупног поступка. 
Изражена је бојазан да ће ово утицати на дефинитиван финансијски крах службе, 
што ће имати далекосежне негативне последице. У међувремену се отварају нови 
проблеми: инсистирање инспекције да ветеринарске станице издају здравствена 
уверења за животиње са фарми, код којих је урађен ПМ, а за које власник није 
уплатио накнаду; не плаћање лабораторијских анализа; недостатак ушних маркица 
и др. Закључено је да се Комора поводом ове ситуације обрати посебним 
саопштењем надлежним органима Министарства пољопривреде и Управе за 
ветерину, као и Удружењу потрошача и медијима. Предлог саопштења урадиће 
председник УО Радош Раилић и доставити члановима УО на сагласност. 
 
Ад. 4. Разно:  
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а) Управни одбор се сагласио да се у циљу обезбеђења уџбеника за јесен 2010. 
године приступи штампању новог рукописа „Анатомија нервног система и чула“ 
аутора Д.Дакића и Оливере Лозанче, „Радне свеске из биофизике“ аутора Јелене 
Ајтић и Драгане Поповић и обновљеног издања „Понашања и добробити 
животиња“ Маријане Вучинић.  
 
б) На основу закључка са седнице УО ВКС од 28. априла 2010. године да 
штампарија „Графопак“ из Аранђеловца достави конкретну понуду са променама 
цена за обрасце који се код њих раде и разматрања Понуде штампарије од 
26.05.2010,  Управни одбор ВКС  донео је одлуку да се уважавајући повећање 
набавних цена папира, посебно НЦР, прихвати понуда о повећању цена (за 
просећно 10%) од јуна 2010. године према конкретним ценама појединих образаца 
из понуде (у прилогу оригинала записника).  
 
 в) Управни одбор ВКС  донео је одлуку да се на име ублажавања штете настале од 
поплаве у Ветеринарској амбуланти у Трговишту 15.05.2010. године, одобри 
Ветеринарској станици Врање помоћ ВКС од 40.000 динара у нето износу. 
 
 г)  Разматрана су два захтева за мишљење у вези поседовања лиценци:  
- Управни одбор разматрао је питања која је поставио Живојин Рајковић из Сикола 
дописом од 22.06.2010. године (у прилогу оригинала записника). Закључено је да 
послодавац има право да запосли пензионера у стални радни однос према условима 
које прописује Закон о раду. Такође дипломирани ветеринар, односно доктор 
ветеринарске медицине са дипломом Факултета ветеринарске медицине - Одсек 
хигијене и технологије намирница може бити трећи ветеринар у ветеринарској 
станици, а од процене послодавца и степена знања и вештина запосленог, зависиће 
и квалитет услуге коју ће пружати. За одговор на четврто питање колега се може 
обратити Министарству, јер Комора није надлежна. 
- На писани захтев више колега, разматрано је питање тумачења на кога се односи 
„законска обавеза поседовања лиценце за обављање ветеринарске делатности“. 
Констатовано је да велики број запослених у Управи за ветерину, односно 
ветеринарској инспекцији, не поседује лиценцу. Слична ситуација је и на 
Факултету ветеринарске медицине, као и у Агенцији за лекове и медицинска 
средства, Институту за технологију меса и неким другим сличним организацијама. 
Управни одбор је закључио да се са овим питањем Комора поновно обрати Правној 
служби Министарства пољопривреде и тражи тумачење. 
 
д) Разматран је захтев за мировање чланства у ВКС Ивану Крстићу из Београда 
због одласка у иностранство. Закључено је да чланство може мировати за период у 
коме ће бити у иностранству (не плаћа се чланарина), али по повратку има обавезу 
да достави доказ да ли је и колико за то време радио у струци. Сходно томе донеће 
се одлука да ли је и до када у обавези да испуни бонус потребних бодова за 
обнављање лиценце. Неопходно је да Комору обавести о престанку радног односа 
због регулисања уплате чланарине. 
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ђ) На основу захтева Ђорђа Ђуричића за повећање надокнаде за администрирање 
сајта и Форума ВКС од 10. јуна 2010. године,  Управни одбор ВКС  донео је одлуку 
да се накнада повећа са 5.000,00 на 8.000,00 месечно за сваки сајт.  
 
е) Управни одбор Ветеринарске коморе Србије разматрао је захтев Живојина 
Спасојевића из Косјерића од 13.07.2010. године који, позивајући се на Закон о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја тражи да му се доставе 
документа која садрже тражене информације у вези „свих евентуалних захтева 
Управе за ветерину да се покрене дисциплински поступак према неком ветеринару 
упућених Комори“. Закључено је да секретар достави колеги копије свих таквих 
докумената који су стизали из Управе. 
 
ж) Управни одбор донео је на молбу Севернобачког РО одлуку да се из средстава 
ВКС помогне колеги Шинковићу у тренутној фази болести за покриће дела 
трошкова лечења у Мађарској (од 11. августа 2010) у висини до 150.000. динара у 
нето износу. 
 
з) Разматрајући молбу за помоћ за штампање монографије преко Задужбине 
Андрејевић мастер рада Марка Цинцовића, Управни одбор је закључио да Комора 
у овом тренутку није у могућности да подржи овакве и сличне захтеве. 
 
и) Управни одбор је из истих разлога одбио молбу I интерне ФВМ у Београду за 
помоћ у суфинансирању боравка предавача из Словеније на саветовању „Clinica 
veterinaria“; 
  
 
Седница је завршена у 14,25 часова. 
    
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Радош Раилић, др вет.мед. 


