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Записник 
 
са пдржане 81.  седнице  Управнпг пдбпра Ветеринарске кпмпре Србије. Седница је 
пдржана 10.02.2016. гпдине у прпстпријама Ветеринарске кпмпре Србије са ппшеткпм у 
10,00 шаспва. 
 
У раду седнице ушествпвали:  
 
Председник УО: Мипдраг Милкпвић  
Пптпредседник: Небпјща Бпщоак  
Чланпви: Иван Дпбрпсављевић, Драгана Бајић, Милан Ђпрђевић, Ненад Петрпвић и 
Владимир Паунпвић. 
Седници су присуствпвали: Председник ВКС Радпщ Раилић, правник ВКС Александра 
Плашић и секретар Кпмпре Жплт Калп.  
 
 
Предлпзи за дппуну дневнпг реда 81 седнице УО : 
 
Мипдраг Милкпвић :« Саппщтеое ппвпдпм недавнпг слушаја пбпљеоа људи изазванo 
трхинелпзним меспм 
Стручни пдбпр: Предлпг п изради ветеринарске легитимације и факсимила за свакпг 
ветеринара шлана Кпмпре са лиценцпм 
 
Једнпгласнп су прихваћене дппуне дневнпг реда. 

 
1. Усвајаое записника са 80.  седнице УО; 
2. Иницијaтивa зa ппднпщеое Зaхтевa зa рaзрещеое председникa ВКС; 
3. Предлпг за превпђеое правника ВКС у стални радни пднпс збпг мпућнпсти 
заступаоа ВКС; 
4. Одређиваое термина пдржаваоа Скупщтине ВКС; 
5. Усвајаое електрпнске седнице пп пснпву ппкренуте Иницијативе рaди измене и 
дппуне Зaкпнa п ветеринaрству; 
6. Предлпг угпвпра „Golive“ Бепград; 
7. Гпдищоа шланарина за WVA и FVE; 
8. Усвајаое извещтаја представника ВКС са Скупщтине FVE ; 
9. Дпнете пдлуке са седнице Етишкпг Кпмитета; 
10. Стављаое ван снаге Правилника п унутращопј пранизацији и систематизацији 
струшнп-административне службе Кпмпре са свим усвпјеним изменама и дппунама ;  
11. Саппщтеое ппвпдпм недавнпг слушаја пбпљеоа људи изазванo трхинелпзним 
меспм; 
12. Предлпг п изради ветеринарске легитимације и факсимила за свакпг ветеринара 
шлана Кпмпре са лиценцпм – идејнп рещеое 
13. Вищеградска група – Балатпн и Субптица 2016. гпдине 
 
Једнпгласнп усвпјен дневни ред 81. седнице Управнпг пдбпра ВКС 
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Ад. 1. Усвајање записника са 80.  седнице УО; 
 
Примедба на записник: Милан Ђпрђевић 
Милан Ђпрђевић: у делу записника у ташки 7. кпја се пднпси на пдлуку УО п исплати 
сплидарне ппмпћи ппрпдици преминулпг кплеге Милана Јпванпвића с пбзирпм да је 
Министарствп ппљппривреде два пута пдбилп сагласнпст на Правилник п сплидарнпј 
ппмпћи. Министарствп је два пута у дпписима таксативнп навеп да ВКС нема права да 
дпнпси пвакав Правилник. Предлпг да се сплидарна ппмпћ веже за пбразпваое Фпнда 
у складу са шланпм 16. Статута ВКС, када Скупщтина пдлушује п пбразпваоу фпнда, 
оегпвпј намени и нашину распплагаоа средствима фпнда. 
 
Мипдраг Милкпвић: Преузимам пдгпвпрнпст да је дпнпщеое пдлуке била мпја грещка 
и замплип бих вас да се средства не враћају. 
 
Записник са 80. седнице УО са дппунпм усвпјен је једнпгласнп. 
 
Ад.2. Иницијaтивa зa ппднпшеое Зaхтевa зa рaзрешеое председникa ВКС; 
 
Мипдраг Милкпвић: Дпбили сте материјал везан за иницијативу Милана Ђпрђевића 
кап шлана УО за ппднпщеое захтева за разрещеое председника ВКС у складу са 
Статутпм. 
 
Милан Ђпрђевић: Ја сам у иницијативи навеп разлпге за ппднпщеое захтева за 
разрещеое, таксативнп навеп где су била прекпрашеоа пвлащћеоа председника. Пре 
свега, ради се п сппственпм именпваоу председика за представника испред ВКС пред 
Управпм за ветерину, везанпм за неппстпјећу пдлуку Управнпг пдбпра пп питаоу 
Прпграма мера за 2016. гпдину, када је на мемпрандуму Кпмпре дпставип дппис 
Управи да је пн именпванп лице испред ветеринарских станица и служби. Осим 
предлпга РО за оегпвп именпваое не ппстпји пптврда да је дпнета пдлука Управнпг 
пдбпра п оегпвпм именпваоу јер седница кпја је требала да буде 05.01.2016. гпдине 
није пдржана збпг недпстатка квпрума. Самим тим дпщлп је дп прекпрашеоа 
пвлащћеоа, а нашин наступа председника није бип у складу са Статутпм. Остајем при 
свпјим навпдима и п тпме ће се изјаснити шланпви Управнпг пдбпра. 
 
Небпјша Бпшоак: Мене је председник Регипналнпг пдбпра кпме ја припадам 
пбавестип да је пбавип разгпвпр са Радпщем Раилићем у кпм је председник Кпмпре 
инсистирап да прихватимп линеарнп смаоеое цена за Прпграм мера. Такпђе, 
пбавестип ме је и п оегпвпм дппису пп кпме су Регипнални пдбпри требали да се 
сагласе са сплидарним смаоеоем цена за 20%. Наведенп ппнащеое председника ВКС 
је, пп мени, билп мимп пдлука кпје смп кап Управни пдбпр дпнпсили. Стращнп је да се 
за питаое цена ппдрщка тражи пд регипналних пдбпра а да се Управни пдбпр нищта 
не пита. Да ли ја имам правп нещтп да кажем п тпме или не?! Од тренутка кад сам 
ущап у Управни пдбпр залагап сам се самп да нам буде бпље, али с пваквим 
ппнащаоем бпље никад неће бити. Уместп да сви тражимп ппвећаое цена какп смп се 
дпгпварали у Управнпм пдбпру и п тпме дпнели пдлуку, председник предлаже да сви 
линералнп тражимп смаоеое цена. 
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Радпш Раилић: Захваљујем се кплегама на дпсадащопј сарадои. Свака иницијатива 
ппднета у складу са Статутпм је пптпунп легитимна и Управни пдбпр има пбавезу да се 
изјащоава п таквим стварима такп и п пвпј ствари у складу са шланпм 23. Статута. 
Управни пдбпр дпнпси пдлуку кпја представља оегпв захтев за разрещеое 
председника и упућује је Скупщтини ВКС. Скупщтина је једина кпја мпже пп Статуту 
разрещити председника пбављаоа функције. Овај текст сам дпбип у ппнедељак. Са 
Миланпм Ђпрђевићем се знам 15 месеци, и сматрам га шпвекпм кпји зна ташнп и 
таксативнп да напище пнп щтп мисли, или да тп буде у складу са Статутпм и другим 
актима ВКС. Ви знате ппщтпване кплеге да смп пд директпра Управе за ветерину 
дпбили дппис, дана 25.12.2015. гпдине, кпјим су тражили да ушествујемп у дпнпщеоу 
Правилника п Прпграму мера за 2016. гпдину, и да дп 08.01.2016. гпдине дпставимп 
све предлпге текста Правилника Управи за ветерину на разматраое. Сви председници 
регипналних пдбпра пдмах су пбавещтени п пвпм дппису, и замплили смп их да свпје 
примедбе на предлпжени Правилник дпставе ВКС какп бисмп тп представили Управи 
за ветерину. Седница УО је била заказана за 05.01.2016. гпдине. Милан Ђпрђевић, 
Драгана Бајић и Небпјща Бпщоак су пбавестили да не мпгу да присуствују седници УО. 
Заказанпј седници су присуствпвали Иван Дпбрпсављевић, Владимир Паунпвић, 
Мипдраг Милкпвић и ја. Седници је требап да присуствује и представник Министарства 
Маја Андријащевић али се није ппјавила. Присутни су разгпварали п примедбама кпје 
су регипнални пдбпри ппслали у вези са Правилникпм Прпграма мера. Такпђе, 
дпписпм је Управа за ветерину тражила да се именују два шлана и тп испред 
ветеринарске службе и ветеринарских станица. С пбзирпм да вище пд две гпдине 
дпбијам примедбе на Правилник кпјима би власницима ветеринарским станицама 
мпгле да изазпву прппаст, сматрап сам да сам мпгап да пбразлпжим и убедим 
представнике Управе за ветерину у вези са тим примедбама. Када смп 05.01.2016. нас 
шетвприца разгпварали, искљушивп смп разгпварали п струшнпм делу кпји се тише 
Прпграма мера. Када смп заврщили расправу, и када се дпнесе пдлука да се упути 
такав предлпг Правилника, ппзвап сам кплегу Ђпрђевића телефпнпм да га замплим да 
прими текст правилника ппслатпг емаил-пм, али је пн рекап да има пунп ппсла тпг дана 
и да не мпже да присуствује седници. Дпкумент кпји смп ми урадили је прпслеђен 
електрпнски свима, пре дпнпщеоа пдлуке, за кпју кплега Ђпрђевић тврди да нисмп 
имали квпрум. Ташнп је с пбзирпм да је на ппшетку седнице билп самп три шлана УО. 
План је бип да се Правилник заврщи дп 18.01. Ја сам сматрап да је билп кприснп да се 
иницијативе нащих кплега прпследи Управи за ветерину. Уз текст Правилника ппслатп 
је и пбавещтеое шланпвима УО да се изјасне да ли су сагласни са текстпм Правилника. 
Друга ташка је бип предлпг за именпваое једнпг представника. Ја сам сам себе нама 
предлпжип, ппщтп ту материју пбрађујем три, шетири гпдине, пет гпдина, на свакпм 
састанку. Увек сам имап примедбе на рад Управе за ветерину и на дпнпщеое аката, 
кпји су у некпм мпменту у сукпбу са закпнпм, и дпвпде нас у ситуацију да ми будемп 
пдгпвпрни. Ја сам прелпжип себе и ми смп сами предлпжили шитајући текст, испред 
ветеринарских служби – кплегу Ивана Дпбрпсављевића, кпји је рекап да мисли да некп 
пд кплега кпји се баве епизпптиплпгијпм треба да буде именпван. Маја Андријащевић 
се изјаснила емаилпм да је сагласна, и ја сам мислип да је тп шетврти глас и да је 
дпвпљнп да се предлпг ппщаље Управи за ветерину. Такав текст је прпслеђен на 
мемпрандумпм кпмпре, са пптписпм и пешатпм и са предлпгпм представника служби – 
Зпрана Дебељака, кпга смп питали да ли би пн хтеп да буде представник. Накпн тпга је 
стигап је ппзив пд Института да ће пни сами пдредити свпг представника на састанку и 
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дпставити Кпмпри. Првп смп ппслали Управи за ветерину дппис са два представника – 
са мнпм и Зпранпм Дебељакпм а затим јпщ један дппис у кпме смп навели да сам 
представник испред ветеринарских станица ја. Накнаднп нам је јављенп да ће 
институти именпвати свпг представника. Није ташнп да је председник УО прекинуп 
седницу. Штп се тише кпнстатације кплеге Бпщоака, бранип сам пне ставпве за кпје сам 
мислип да су нащи, а рещен је и прпблем кпји се тише наплате пбележаваоа. Предлпзи 
везани за свиоску кугу и предлпзи кпји се тишу плавпг језика, кпје сам дап нису 
прихваћени. Штп се тише цена за Прпграм мера, Будимир Плавщић је на пснпву 
анализа дпщап дп ппдатка да у бучету фали 400 милипна динара. Из Управе за 
ветерину су тражили да пстану цене кап прпщле гпдине. У Правилнику п Прпграму 
мера пд прпщле гпдине је пдређена цена. Није истина да је издат ппсебан ценпвник. 
Мпј предлпг је затп бип да 20% плати власник живптиое и тп линеарнп, збпг тежине 
ситуације. Ту је кплега Ненад и пн мпже рећи дпкле се стиглп са израдпм Правилника. 
Штп се тише навпда за Адвпкатску кпмпру, ми никакав званишни дппис нисмп дпбили. 
Ја ппздрављм сваку индивидуалну активнпст у кприст Кпмпре. Овп су пзбиљне ствари 
али цеп јануар је прпщап у раду пкп Правилника ПМ. Разгпвпри са Адвпкатскпм 
кпмпрпм мпгу бити пдржани и у фебруару. Мпрам да истакнем да смп пвде сви 
вплпнтери. Ја нисам ниједнпм истакап ту самппрпмпцију кпју је ппменуп кплега у 
иницијативи за смену. Акп ви имате такве примере да је билп самппрпмпције самп 
реците. Ја сам мислип да сам имап свп правп да пвакп ппступам, јер сам дугпгпдищои 
теренац кпји се ради Прпграм мера и кпји се сусретап са ветеринарским станицама и 
устанпвип да пни никад нису ни прпшитали Правилник кпји их пбавезује, да не занју 
щта пище у Правилнику, па дају предлпге кпји немају везе са живптпм. Штп се тише 
Правилника п ппмпћи, псам гпдина Кпмпра се исплаћује ппмпћ на пснпву пдлука УО 
ВКС. Задои УО је ппшеп да паметује са тим да треба дпнети Правилник, и оегпв 
предлпг је на Скупщтини усвпјен. Нажалпст, Жплт зна щта сам му рекап пнпг дана кад 
сам сазнап да нам није дата сагласнпст. Адвпкатска кацеларија Миркпвић је Правилник 
спремила и ппслап Министарствп. Кад је исправљен Правилник ппнпвп је ппслат на 
сагласнпст. Ппнпвп нисмп дпбили сагласнпст. Мени је замеранп щтп УО нисам п тпме 
пбавестип. И ја сам за тп сазнап прекп телефпна. Ја не видим у тпме свпју кривицу. 
Кпраке кпје сам предузеп сматрам дпбрим. Мислим да пвп није адекватнп мпм раду. 
Представљен сам у иницијативи кап најгпри мпгући шпвек. Кплега Ненад Петрпвић је 
сведпк мпг рада у Управи за ветерину. Ја немам прпблем да будем смеоен и нећу 
нищта предузети да тп спрешим. Ја нећу да присуствујем састанку Вищеградске групе 
укпликп усвпјите пву иницијативу. На тпм скупу треба да се ппјави председник ВКС. 
Сматрам да треба Скупщтину щтп пре заказати. Верпватнп ћемп имати прпблема са 
изнајмљиваоем сале јер смп пп први пут пве гпдине ускратили паре Факултету за 
инпвацију.  
 
Мипдраг Милкпвић: Акп нема никп вище щта да дпда, ја бих се псврнуп на ппследоу 
седницу УО акп је мпгу такп назвати. Била је дпбра впља да се седница пдржи. Ви сви 
знате да смп имали велике прпблеме са кпмуникацијпм са прехпдним директпрпм 
Управе за ветерину. Били смп вређани и игнприсани. Да не пришам тек са бивщпм 
нашелницпм инспекције. Хтели смп да са нпвим рукпвпдствпм ппкренемп нпв нашин 
кпмуникације, све ради ппбпљщаоа пплпжаја целпкупне струке. Радпще ми нисмп 
имали квпрум. Нащли смп некп рещеое у смислу да ппщаљемп Правилник свим 
кплегама путем емаила да се изјасне. Маја Андријащевић је дала сагласнпст самп за 
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предлпге РО кпји се тишу Прпграма мера а не за представнике испред ВКС. Ниси имап 
мандат да предлпжищ билп щта щтп се тише цена Прпграма мера. Твпја сугестија је 
била да се прихвати један пд два предлпга кпје си ти дап.  
 
Небпјша Бпшоак: Тп щтп Управа каже да нема пара за ппвећаое није нащ прпблем. 
Мпра се бранити пнп щтп је интерес нащих шланпва. Ја за тебе кап председника ВКС, 
Радпще никад нисам гласап. 
 
Ненад Петрпвић: Присуствпвап сам састанцима у Управи за ветерину приликпм израде 
Прпграма мера за 2016. гпдину. Правилник је прпслеђен правнпј служби Министарства. 
щтп се тише цена, Правилник п утврђиваоу Прпграма мера за 2015. гпдину није 
пбухватип пдређиваое цена, већ је накнаднп дпнет Ценпвник. О ценама за 2016. 
гпдину ће тек бити расправљанп, а Управа за ветерину ће ппслати дппис ВКС да пдреди 
представнике кпји ће ушествпвати у разгпвприма. 
 
Мипдраг Милкпвић: Стављам предлпг на гласаое. 
 
Одлука : Предлпг за ппднпшеое захтева за смену председника ВКС усвпјен већинпм 
гласва (шест за, један уздржан) 
 
Закљушак: Упутити Скупштини захтев за гласаое п разрешеоу председника Кпмпре. 
 
Ад.3. Предлпг за превпђеое правника ВКС у стални радни пднпс збпг мпгућнпсти 
заступаоа ВКС; 
 
Мипдраг Милкпвић: Ја сам дап предлпг да се да угпвпр на непдређенп време 
правнику ВКС, збпг немпгућнпсти лица кпја нису у сталнпм раднпм пднпсу да заступају 
правна лица – ВКС и какп би се нащем шланству пмпгућилп пружаое бесплатних 
правних савета и ппмпћи. 
 
Радпш Раилић: Ја сматрам да не треба журити са пваквпм пдлукпм. Правник има 
угпвпр на пдређенп време дп щест месеци. Ппсле тпга ће се видети да ли ће угпвпр 
бити прпдужен. Није пптребнп да правник буде у сталнпм раднпм пднпсу да би ищап 
на заступаое, дпвпљнп му је мпје пвлащћеое. 
 
Ненад Петрпвић: За заступаое је пптребнп да правник буде у раднпм пднпсу и да има 
пплпжен правпсудни испит. 
 
Небпјша Бпшоак: Не слажем се са председникпм Радпщем Раилићем. Сагласан сам са 
предлпгпм председника УО да се правнику да угпвпр за сталнп. 
 
Мипдраг Милкпвић: Стављам предлпг на гласое. 
 
Одлука: Предлпг п пријему правника у стални радни пднпс са бланкп пвлашћеоима 
за заступаое усвпјен једнпгласнп. 
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Закљушак: Накнаднп ће УО пдредити детаље угпвпра п раду збпг ефикаснпсти пве 
седнице. 
 
Ад. 4. Одређиваое термина пдржаваоа Скупштине ВКС;  
 
Радпш Раилић: Мпј предлпг је да се Скупщтина закаже щтп хитније, и тп 02. априла. 
Пптребнп је ппслати захтев Факултету ради дпбијаоа сале за предстпјећу седницу 
Скупщтине. 
 
Мипдраг Милкпвић: Стављам предлпг на гласаое. 
 
Одлука: Предлпг председника ВКС п пдређиваоу датума редпвнпг заседаоа 
Скупштине за 02.04.2016. гпдине усвпјен једнпгласнп. 
 
Закљушак: Да секретар ВКС ппшаље дппис декану ФВМ ради пдпбраваоа кпришћеоа 
сале дана 02.04.2016. гпдине. 
 
 
Ад.5. Усвајаое електрпнске седнице пп пснпву ппкренуте Иницијативе рaди измене и 
дппуне Зaкпнa п ветеринaрству; 
 
 
Милан Ђпрђевић: Предлпг иницијативе за измену и дппуну Закпна п ветеринарству 
кпји се тише дела п Ветеринарскпј кпмпри Србије ппднеп је Регипнални пдбпр Бепград 
2. Предлпг је усвпјен на електрпнскпј седници Управнпг пдбпра, те предлажем да се на 
пвпј редпвнпј седници усвпји и пптврди пдлука са електрпнске седнице. 
 
Мипдраг Милкпвић: Стављам предлпг на гласое. 
 
Одлука: Управни пдбпр једнпгласнп усваја електрпнску седницу на кпјпј је усвпјен 
предлпг иницијативе ради измена и дппуна Закпна п ветеринарству. 
 
Ад.6. Предлпг угпвпра са „Golive“ Бепград; 
 
Мипдраг Милкпвић: Ја сам се пдрекап свпје накнаде кпја ми припада на пснпву 
Правилника п накнадама прганима и телима Кпмпре у кприст ВКС. Предлажем да се 
изнпс накнаде преусмери на нпви кпмуникаципни систем кпји ће пмпгућити Кпмпри да 
редпвнп пбавещтава свпје шланствп п свим важним питаоима. С тпга предлажем да се 
усвпји пдлука да се закљуши угпвпр на пдређенп време са предузећем „Golive“. 
Стављам на гласаое предлпг. 
 
Одлука: Управни пдбпр једнпгласнп усваја предлпг Мипдрага Милкпвића п 
пптисиваоу угпвпра са предузећем „Golive“ ради усппстављаоа нпвпг система 
кпмуникације са шланствпм. 
 
 
 



7 

 

Ад.7. Гпдишоа чланарина за WVA и FVE; 
 
Одлука: Управни пдбпр је једнпгласнп пдлучип да се питаое чланарине пдлпжи за 
седницу ппсле пдржаваоа Скупштине с пбзирпм да финансијски план за 2016. 
гпдину усваја Скупштина кап највиши прган ВКС. 
 
Ад.8. Усвајаое извештаја представника ВКС са Скупштине FVE; 
 
Одлука: Управни пдбпр је једнпгласнп усвпјип извештај представника ВКС са 
Скупштине ФВЕ. 
 
Ад.9. Дпнете пдлуке са седнице Етичкпг Кпмитета; 
 
Закљушак: Обавештеое п дпнетим пдлукама ЕК је кпнстатпванп. 
 
Ад.10. Стављаое ван снаге Правилника п унутрашопј пранизацији и систематизацији 
стручнп-административне службе Кпмпре са свим усвпјеним изменама и дппунама;  
 
Правник ВКС: С пбзирпм да Закпн п раду прпписује пбавезу дпнпщеоа Правилника п 
унутращопј прганизацији и систематизацији самп пним ппслпдавцима кпји имају 10 и 
вище заппслених, а имајући у виду да ВКС има петпрп лица у раднпм пднпсу, тп 
предлажем да се Правилник стави ван снаге. Нарпшитп из разлпга щтп на ппстпјећи 
Правилник није тражена сагласнпст Министарства у складу са Закпнпм п 
ветеринарству. 
 
Одлука : Управни пдбрп једнпгласнп дпнеп пдлуку п стављаоу ван снаге Правилника 
п унутрашопј прганизацији и систематизацији са свим изменама и дппунама. 
 
 
Ад.11. Саппштеое ппвпдпм недавнпг случаја пбпљеоа људи изазванo трхинелпзним 
меспм. 
 
Закљушак: Ветеринарска кпмпра Србије, ппвпдпм случаја недавнпг пбпљеоа људи 
изазванo трхинелпзним меспм, ппдржава наппре државних пргана кпји раде на 
пткриваоу ппјединачне пдгпвпрнпсти за пренпшеое Т.спиралис са живптиоа на 
људе. Истпвременп, апелујемп на државне пргане да се најхитније прецизира 
следљивпст ппступака институција задужених за брзу и ефикасну дијагнпзу и 
превенцију ширеоа пве зппнпзе. 
 
Ад.12. Предлпг п изради ветеринарске легитимације и факсимила за свакпг 
ветеринара члана Кпмпре са лиценцпм – идејнп решеое; 
 
Закљушак дискусије: Управни пдбпр ће накнаднп разматрати и пдлучити п пвпм 
предлпгу збпг краткпг рпка за уппзнаваоем са материјалпм и збпг пзбиљнпсти и 
важнпсти предлпга. 
 
Ад.13. Вишеградска група – Балатпн и Субптица 2016. гпдине 
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Закљушак: Да се пдреде представници испред ВКС кпји ће прганизпвати састанак 
предвиђен за мај 2016. гпдине у Субптици, када ће ВКС бити дпмаћин чланицама 
Вишеградске групе. 
 
 
 
У Бепграду, дана 10.02.2016. гпдине 
 
 
 
Записник впдип секретар ВКС     
Калп Жплт, с.р.      др вет. Мипдраг Милкпвић 
              председник УО ВКС 
 

     


