
Извештај са заједничког састанка ВКС и 
представника МПЗЖС одржаног 30.12.2014. године 
у просторијама ВКС

У раду седнице учествовали: 
ВКС: Председник ВКС Радош Раилић, председник УО Игор 
Мрваљевић и председници РО ВКС.
Представници  МПЗШС: Слободан Вукосављевић, Мирко Новаковић, 
Ружица Трипић, Ненад Петровић, Сања Челебићанин, Будимир 
Плавшић и Зоран Ивановић.
Привредна комора Србије: Јасна Стевановић
ФВМ Београд: Војислав Павловић

ДНЕВНИ РЕД

1. Тренутни актуелни проблеми у ветерини ( предлог измена 
и допуна Закона о сточартству, плави језик);

2. План рада председника Регионалних одбора ВКС за 2015 
годину;

3. Разно;

Разматрајући  тачку 1. дневног реда после уводног 
објашњења председник ВКС Радош Раилић  је истакао  
проблеме са којим се суочава ветеринарска струка због Закона о 
сточарству и подзаконских аката који произилазе из Закона.

Војислав Павловић: Је такође потврдио да постоје велике 
стручне грешке у изради Правилника које могу нанети велике 
штете струци и сточарима.

У  распарави су учествовали и председници РО ВКС, који 
су замолили представнике МПЗЖС да уваже и размотре све 
изнете предлоге ради спречавања настанка штете у 
ветеринарској струци.



Представници МПЗШС Мирко Новаковић и Слободан 
Вукосављевић изнели су да је овакав вид комуникације и 
сарадње одличан и позивају за овакав сарадње настави.

Донети су следећи закључци:

1. ВКС ће доставити у писаном облику своје предлоге за измену 
и допуну Закона о сточарству, као и предлог за измену и 
допуну предлога за измену и допану Закона о сточарству

2. ВКС ће у писаној форми доставити предлоге за измену и 
допуну постојећих Правилника.

3. Председник ВКС Радош Раилић је замолио представнике 
МПЗШС да се обуставе контроле од стране пољопривредне 
инспекције  МПЗШС у примени евиденције коју прописује 
Закон о стачарству.

4. У изради свих подзаконских аката у складу са Чланом 16. став
2. и Члана 65.став 1.  Закона о државној управи Службени 
гласник РС" бр. 79/05 МПЗШС ће увек прибављати мишљења 
организација са чијим је делокругом повезано питање које се 
уређује.
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