
Записник 
 
 
са  42. седнице Управног одбора ВКС одржане 10. новембра 2011. године у просторијама Ветеринарске 
коморе Србије са почетком у 11,00 часова. 
 
У раду седнице учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Весна Вулетић, Зоран Рашић, Саша Стокић и Снежана Цуцуровић.  
Због службене спречености седници није присуствовао члан УО Зоран Маринковић. 
Члан УО Миленко Перић оправдао је своје одсуство неодложним, претходно преузетим пословима. 
На седницу је позван представник Коморе у WVA Зоран Катринка. 
У раду седнице учествовали су и председник ВКС Грго Тиквицки, секретар Јадранка Тијанић и стручни 
сарадник ВКС Жолт Кало. 
 
Председник ВКС Грго Тиквицки је предложио да се дневни ред прошири тачком „Разматрање 
Инструкције Управе за ветерину од 07.11.2011. о обавези и поступцима ветеринарских организација и 
овлашћених ветеринара у области ветеринарско санитарне контроле животиња у промету“ и изложи као 
тачка 3. Дневног реда. 
Предлог је једноласно прихваћен и седница се одвијала према следећем  дневном реду:               
   
                                                     ДНЕВНИ РЕД 
     

1. Усвајање записника са седница Управног одбора ВКС одржане 30.08.2011. године; 
2. Извештај са састанака са представницима РО ВКС одржаним на територији Србије током 

октобра 2011. и предлози одлука; 
3. Разматрање Инструкције Управе за ветерину од 07.11.2011. године о обавези и поступцима 

ветеринарских организација и овлашћених ветеринара у области ветеринарско санитарне 
контроле животиња у промету;  

4. Извештај са 30. конгреса WVA; 
5. Учешће представника ВКС на Генералној скупштини FVE; 
6. Организација јесењег циклуса Перманентне едукације ВКС и информација о активностима 

везаним за обавештавање чланства о дуговањима за лиценцу и чланарину; 
7. Информације о учешћу представника ВКС на скуповима у септембру-октобру 2011. и 

разматрање позива за новембар;  
8. Захтеви за спонзорисање и помоћ (Удружење студената Н.Сад–19.10. и Београд-15.12.; SASAP 

21.10. и Ветеринарска станица Зајечар); 
9. Штампање годишње агенде ВКС за чланове Коморе који редовно измирују своје обавезе; 
10. Разно: 
а) Разматрање статуса чланства и лиценце чланова Коморе који су на дужем боловању; 
б) Информација секретара о могућностима накнадног пријављивања по Конкурсу за пријем судских 
вештака из области ветеринарске медицине и информација Управе о регистрацији ЈКП «Хигијена» 
Панчево; 
в) Иницијатива за израду правилника који би регулисао промет медицинских средстава за употребу 
у ветерини.  
 

Ад. 1.   Записник са седнице Управног одбора од 30.08.2011. године усвојен је једногласно. 
 
Ад. 2.  Извештај са састанака са представницима РО ВКС одржаним на територији Србије током 
октобра 2011. поднео је председник УО Радош Раилић. Писани извештај у коме је сумирао све расправе 
и закључке који су вођени на овим састанцима, а којима су присуствовали и представници Управе за 
ветерину достављен је члановима УО. Извештај је једногласно прихваћен са закључком да се постави на 
сајт Коморе у склопу вести о одржаној седници. Према претходном договору извештај ће се усагласити 



са извештајем који ће направити и представници Управе за ветерину. Прихваћени извештај у целини 
гласи:  

„Од 28.09.2011. до 19.10.2011. године председник ВКС и председник УО ВКС са представницима 
Управе за ветерину обишли су 28 регионалних одбора ВКС. На основу дискусија на одржаним 
скуповима на седници Управног одбора ВКС 10.11.2011. године направљен је пресек најактуелнијих 
питања и проблема, као и предлог начина њиховог решавања у наредном периоду: 

1. Констатовано је да је основни проблем ветеринарске делатности ефикасно сузбијање 
нелегалног промета роба и услуга у складу са Законом. 

2. Унапређење сарадње са Управом за ветерину и Министарством пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде Србије подразумева:  
1) Укључивање предлога Коморе у изради буџета за 2012. годину; 
2) Законом о ветеринарству (чл.50) предвиђено је да Влада Р Србије, на предлог Управе за 

ветерину и МПТШВ доноси дугорочну стратегију здравствене заштите животиња. 
Неопходно је да Управа у припрему овог предлога укључи и Комору; 

3) Активно разматрање предлога за измене и допуне Закона о ветеринарству;  
4) Активно разматрање предлога за измене и допуне Закона о добробити животиња; 
5) Прихватање предлога за измене и допуне Статута ВКС у циљу повећања надлежности 

органа и тела ВКС; 
6) Јединствен приступ у контроли законитости рада ветеринарских организација од стране 

Републичке ветеринарске инспекције на територији читаве Републике Србије; 
7) Укључивање Коморе код израде предлога уредби које имају за циљ повећање сточног 

фонда у 2012. години; 
8) Побољшање сарадње са другим министарствима у циљу подизања интегритета Управе за 

ветерину, као и комплетне струке; 
9) Потпуна примена и контрола спровођења чл.35 и 38. Закона о сточарству 

3. Предлози за решавање тренутно актуелних питања са Управом за ветерину: 
1) У складу са Законом о ветеринарству обезбедити до 31. јануара 2012. године доношење 

Правилника о програму мера здравствене заштите животиња за 2012. годину. Овај 
Правилник треба донети на предлог Епизоотиолошких служби института, који по обиму 
не треба да буде мањи од претходног, са могућношћу повећања ценовника услуга за 20%; 

2) Предложити различите ценовнике за послове из Програма мера у зависности од терена на 
коме се изводи (по окрузима); 

3) Позвати све ветеринарске организације да у складу са чланом 148. Закона о ветеринарству 
преузму потпуну одговорност у обављању послова ветеринарске инспекције, за које су 
добили овлашћење, и донети решења за захтеве поднете са Златиборског округа у складу 
са чланом 148; 

4) Решити проблем питања чланства и поседовања лиценце ВКС радника Управе за 
ветерину; 

5) Стални рад на уједначавању критеријума код контроле законитости рада ветеринарских 
организација на територији читаве Републике Србије; 

6) У складу са инфлацијом почетком сваке године изменити Уредбу о висини накнаде за 
обележавање животиња, те издавање и продужавање здравственог уверења; 

7) Предузети хитну измену Правилника о начину вођења евиденције у ветеринарским 
организацијама како би се, због електронског начина обраде података укинула сва 
непотребна вођења писане документације, а потребна писана документација прилагодила 
новим захтевима; 

8) Пооштрити контролу нелегалног промета стоке у садејству са другим министарствима; у 
складу са Законом обавестити сва удружења која се баве организацијом изложби паса да 
скуп морају пријавити ветеринарској инспекцији ради обавезног присуства инспекције. 

9) Обезбедити сталну медијску подршку Управе за ветерину колегама који квалтетно 
испуњавају предузете обавезе по Програму мера; 

3.1. Проблеми централне база података: 



1) Хитно прихватити све предлоге ветеринарске службе са састанака одржаних у периоду 
мај-јун 2011. године код израде нове апликације за праћење кретања, обележавања и 
вакцинације свиња; 

2) Размотрити предлог по питању кретања говеда са могућношћу укидања апликације 
доласка без претходно урађеног одласка исте животиње од надлежне ветеринарске 
службе; 

3) Отворити нову апликацију за унос података о подели регистара газдинстава и одредити 
цену за обављање тог посла; 

4)  Хитно решавање проблема везаних за обележавање коња и унос података у централну 
базу; 

5) Ради спречавања нелегалног рада при вештачком осемењавању говеда у базу унети 
новину „обавезан CS оца“ при регистрацији телади. 

3.2.   Проблеми дистрибуције и производње семена за вештачко осемењавање: 
1) Извршити контролу свих регистрованих центара за производњу и дистрибуцију семена; 
2) Обезбедити обавезно присуство ветеринарске инспекције при испоруци семена и писање 

записника; 
3) Контрола достављања месечних извештаја ветеринарској инспекцији о броју испоручених 

доза свим осеменитељима у складу са Законом о сточарству; 
4) Појачати контролу свих регистрованих осеменитеља у делу задуженог броја доза семена и 

броја уписаних плоткиња у књигу в.о.; 
5) Извршити контролу вештачког осемењивања у подручју Новог Пазара 

4. Задаци Коморе: 
1) Формирање радне групе за измену и допуну Закона о ветеринарству, Закона о сточарству, 

Закона о добробити животиња, као и израду Стратегије развоја ветеринарске службе; 
2) Изналажење могућности за набавку нерегистрованих лекова и медицинских средстава за 

употребу у ветерини (мале количине-неисплативост регистрације); 
3) Подношење захтева за пријем у: 

-  Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Р Србије 
-  Министарство образовања и науке Р Србије 
-  Министарство правде Р Србије  
- Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Р 
Србије. 

Након дискусије по овој тачци дневног реда, у којој су учествовали сви присутни чланови УО, донете су 
једногласно следеће одлуке:  

1. Задужује се председник ВКС и председник УО Коморе да у периоду од 05. до 30.11.2011. године 
обаве разговоре и упознају представнике:  
- Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину о 
актуелним проблемима са којима се струка суочава; 
- Министарства образовања и науке са проблемом хиперпродукције ветеринарских кадрова ( 
доктора ветеринарске медицине и ветеринарских техничара); 
- Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу са 
проблемима са којима се суочавају ветеринарске организације приликом расписивања конкурса 
на локалном нивоу из области субвенционисања различитих програма; 
- Министарства правде о проблемима са којима се суочава струка због судских споровова који се 
воде због неиспуњавања обавеза преузетих уговором о спровођењу Програма мера,  као и 
проблемима незаконитог рада лица која се у складу са Законом о ветеринарству не сматрају 
ветеринарским радницима (ови разговори обавиће се заједно са менаџментом Управе за 
ветерину); 

2. У циљу заштите легалног рада задужују се председници Регионалних одбора ВКС да,  у име 
колега са свог РО, подносе пријаве надлежним инспекцијама по питању кршења закона о 
ветеринарству, сточарству и добробити животиња; 



3. Задужују се председници ВКС и УО ВКС  да интензивирају сарадњу са свим струковним 
организацијама и осталим професионалним удружењима по препоруци и закључцима  
конференције „Професија – између корупције и интегритета“ (одржане 13.10.2011. у Београду у 
организацији Бироа за друштвена истраживања- БИРОДИ); 

4. Задужују се председници ВКС и УО ВКС  да до краја 2011. године организују састанак са 
представницима Светске и Европске федерације ветеринара.“ 

Закључено је да ће се дефинитивна одлука о сазивању састанка УО и Председника РО донети на основу 
процене могућности реализације одлука након  обављених разговора у Управи и Министарству. 

Ад. 3. Управни одбор Коморе је разматрао „Инструкцију о обавези и поступцима ветеринарских 
организација и овлашћених ветеринара у области ветеринарско санитарне контроле животиња у 
промету” бр. 323-07-6029/2011-05 коју је 07.11.2011. године Управа за ветерину доставила на терен. 
Управни одбор је након дискусије закључио да је за спровођење ове Инструкције неопходно претходно 
решити спорна питања:  

- наплату изласка ветеринара, трошкове горива и утрошеног времена; 
- цену утврђивања здравственог статуса свих животиња на имању. 

У циљу успостављања евиденције о спровођењу активног надзора на имању за сваку врсту животиња 
потребно је да Управа за ветерину пропише јединствену „чек листу” у којој ће бити дефинисано шта 
„активни надзор” тачно садржи. Такође је неопходно утврдити висину финансијске надокнаде за 
спровођење активног надзора. Управни одбор предлаже Управи да се „чек листа” преузима директно из 
базе Министарства, а да њено попуњавање аутоматски генерише укупан износ средстава који ће се 
наплатити.  
О предлозима УО треба обавестити Управу за ветерину. 

 
Ад. 4. Представник ВКС у Светској ветеринарској организацији Зоран Катринка поднео је усмени 
извештај са учешћа у раду 30. конгреса Светске ветеринарске организације (WВА) и Генералне 
скупштине ове организације, одржаних од 10 до 14. октобра 2011. године у Јужној Африци, када је 
Комора постала пуноправни члан ове организације.  
Известио је да је по овлашћењу Председника и Управног одбора ВКС договорио посету Србији 
председникa и непосреднog претходнog председникa Светске ветеринарске организације која ће бити 
реализована до краја године.  
Управни одбор прихватио је једногласно усмени извештај, а од колеге Катринке захтевао да у разумном 
времену достави и писани извештај.  
Донета је једногласна одлука да Ветеринарска комора Србије буде домаћин председнику Светске 
ветеринарске организације др Фаузи Кехриду (Faouzi Kechridu) и непосредном претходном председнику 
др Тјерд Јорни (Tjeerd Jorni) у Србији. Кад се утврди тачан термин њиховог доласка приступиће се 
реализацији организације посете, о ћему ће бринути председник Коморе, а непосредно ће план 
направити члан УО Зоран Рашић и  представник ВКС у Светској организацији.  
 
Ад. 5.  Ветеринарску комору Србије на јесењем заседању Генералне скупштине ФВЕ и УЕВП у Бриселу 
(17-19.2011.године), представљаће Денис Новак представник Ветеринарске коморе Србије у Европској 
федерацији ветеринара. На путу ће боравити од 16 до 19. новембра 2011. године, а Комора ће сносити 
трошкове авио превоза. 
Како се у исто време одржава скупштина Европског удружења ветеринара хигјеничара Европске 
федерације ветеринара (UEVH-FVE) на којој ће се обавити званичан пријем Удружења ветеринара 
Србије за безбедност хране ВКС 17. новембра 2011. године, УО је донео одлуку да председник УВСБХ 
проф.др Вера Катић представља Србију. На путу ће боравити од 16. до 18. новембра 2011.године, а 
Комора ће сносити трошкове авио превоза и хотелског смештаја.  

 
Ад. 6.  Управни одбор донео је једногласну одлуку да се, због веома слабе уплате за чланарину и 
лиценцу у 2011. години не одржи јесењи циклус бесплатних едукација ВКС у оним регионалним 
одборима чији чланови нису измирили своје обавезе у проценту већем од 60%. Како се бесплатне 
едукације које организује ВКС финансирају искључиво од наплаћених чланарина, Управни одбор је на 



основу пресека финансијског стања на дан 01.10.2011. године, констатовао да се из средстава Коморе до 
краја године за ову намену не могу издвојити средства, сем за оне одборе који су већ заказали место и 
време одржавања. Уколико то желе, Регионални одбори у наредном периоду могу организовати 
едукације на терет својих средстава. Закључено је да колеге који редовно измирују своје обавезе, неће 
бити оштећене и за њих ће се према одлуци Управног одбора ВКС, накнадно одржати едукације.  
Председнике Регионалних одбора треба обавестити о овој одлуци, а све колеге који поседују исправне 
мејлове обавестити о стању дуговања према чланарини и лиценци. У пропратном писму треба колеге 
подсетити на члан 18. став 3. тачка 10. Дисциплинско етичког правилника који не плаћање чланарине у 
периоду дужем од шест месеци, сматра тешком повредом Кодекса ветеринарско медицинске етике. 
Управни одбор је информисан да је у току јула и августа преко 2000 ветеринара телефоном обавештено 
о стању дуговања, а од октобра се проверавају сви постојећи мејлови из базе Коморе и пореде са 
подацима који су добијени од Управе. Планира се појединачно слање мејлова по РО са пратећим 
дописом и списком свих чланова РО са стањем плаћених чланарина и лиценци. 
 
Ад. 7.  Председник УО дао је информацију о учешћу представника ВКС на скуповима у периоду 
септембар-октобр 2011. 
- Зоран Рашић је на позив Лекарске коморе Србије поздравио у име ВКС 12.10.2011. «Дане српске 
медицинске дијаспоре 2011» у Врњачкој Бањи; 
- Радош Раилић присуствовао је конференцији «Професија-између корупције и интегритета» 13.10.2011; 
- Грго Тиквицки представљао је Комору на 22. саветовању ветеринара Србије на Златибору, Саветовању 
живинара на Тари, Међународном конгресу студената ветерине у Новом Саду, био гост трибине 
«Одговорно власништво» у Београду, учествовао у раду скупа у организацији Удружења ветеринара 
система одбране ВКС. Позван је на радионицу о беснилу и ККС у склопу ИПА пројекта за Западни 
Балкан који се организује 14 и 15.11.11. у Загребу. 
 
Ад. 8.  Управни одбор је разматрао достављене захтеве за спонзорисање и помоћ. Закључено је да се  на 
жалост, због недостатка средстава, морају одбити захтеви организатора годишњег саветовања SASAP-а, 
те Удружења студената Новог Сада и Београда. У вези захтева Ветеринарске станице Зајечар, која је 
штету претрпела прошле године, а летос поднела захтев за помоћ, закључено је да се од станице 
затражи записник о штети како би се могло одлучити о висини помоћи. 
 
Ад. 9. Извештај о до сада обављеним пословима на припреми за штампу годишње Агенде ВКС за 
чланове Коморе који редовно измирују своје обавезе, поднео је Жолт Кало. До сада је сагласност за 
закуп оглашавања у појединачним месецима дало девет произвођача и дистрибутера. Договорен је 
изглед и прикупљају се потребни подаци. УО је прихватио предлог садржаја агенде. Размотрене су три 
понуде за штампу (у прилогу оригинала записника) и прихваћена понуда ИДП «Научна КМД» у износу 
од 376.000,00 (без ПДВ-а). Готове агенде поделиће председници РО. 
 
Ад. 10. Разно: 
а) Разматран је статус чланства и лиценце чланова Коморе који су на дужем боловању. Закључено је да 
се чланови Ветеринарске коморе Србије који су на трудничком или породиљском боловању ослободе 
плаћања месечне чланарине за тај период. У случају дужег одсуства са рада, због болести, чланови ВКС 
могу се обратити Управном одбору са захтевом за мировање статуса чланства. Ови захтеви треба да 
имају дговарајућу медицинску документацију. Управни одбор је закључио да чланови Коморе не могу 
бити ослобођени обавезе плаћања лиценце. Само у изузетним случајевима Управни одбор може донети 
одлуку о мированју и плаћању лиценце, искључиво разматрајући писани захтев са пратећом 
документацијом.  
Управни одбор Ветеринарске коморе Србије на овој седници разматрао је писани захтев Владимира 
Чумића (лиценца бр. 2617), поднет 10.11.2011. године, за мировање лиценце Ветеринарске коморе 
Србије због озбиљних здравствених проблема. УО је донео одлуку да му лиценца мирује од 01.09.2010. 
године. Када се колега опорави и поћне да ради о промени статуса треба да обавести Комору са 
одговарајућом писаном документацијом. 
 



б) На основу закључка седнице од 30.08.11. године секретар Јадранка Тијанић прикупила је 
информације о могућности накнадног пријављивања по Конкурсу за пријем судских вештака из области 
ветеринарске медицине. Конкурс је дефинитивно закључен  и неће се до следећег конкурса прихватати 
накнадне пријаве. Постоји само могућност да неки од судова који немају вештаке од Министарства 
правде затраже расписивање конкурса за тај суд. Зоран Рашић је предложио и образложио иницијативу 
да се при Ветеринарскојх комори Србије, као колективни чкан ове организације, формира Удружење 
ветеринара судских вештака Србије. Управни одбор једногласно је прихватио овај предлог. 
Организација Оснивачке скупштине Удружења поверена је председнику ВКС Грги Тиквицком и 
иницијатору Зорану Рашићу, а могла би се организовати почетком децембра. 
Управни одбор је прихватио информацију Управе за ветерину  да ЈКП «Хигијена» Панчево није 
регистровало ветеринарску службу у склопу свог прихватилишта за псе. Информација је тражена на 
основу расправе и закључка са претходне седнице УО. 
в) Разматрана је иницијатива за израду правилника који би регулисао промет медицинских средстава за 
употребу у ветерини коју је доставио колега Горан Цветковић из Футога. Констатовано је да је овај 
проблем на претходно одржаним седницама на РО истакнут као само један од оних који из ове области 
стварају велике проблеме не само прометницима лекова већ и колегама на терену.  
Закључено је да се у ову проблематику испред Управног одбора више укључи Снежана Цуцуровић 
заједно са председником РО Београд IV Гораном Бајићем. Представници овог одбора 28.10.2011. године 
одржали су састанак у Агенцији за лекове и медицинска средства. То је био други састанак ове године 
са Агенцијом, када је констатована све боља сарадња, а направљен је план сарадњу за наредну годину 
имајући у виду најактуелније проблеме из ове болести. 
г)    Управни одбор Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној 10.11.2011. године разматрао је 
поднесак Ветеринарске станице „Витулус“ доо из Сенте у вези примедби на поделу терена по ПМ на 
подручју  Сенте. Закључено је да проблем очигледно постоји, али Комора нема надлежност у решавању 
оваквих предмета и предмет је прослеђен Управи за ветерину у очекивању да Управа за ветерину 
утврди стварно стање на терену и преиспита евентуалне неправилности.  
д) Разматран је поднесак  Ветеринарске станице Ада у вези  проблема са уписом колеге Шереш Ференца 
на специјалистичке студије на Факултета ветеринарске медицине у Београду. Имајући у виду околности 
у којима је колега одбијен, а да не постоји ни један писани доказ, УО је упутио колегу да се лично или у 
име станице обрати званично Декану Факултета ветеринарске медицине проф. др Велибору Стојићу и 
затражи објашњење. На крају дописа, у напомени, треба да наведу коме је копија тог дописа 
достављена. Истовремено копију дописа (са пратећим писмом - може сличног садржаја као што је 
наведено у допису достављеном Комори), пошаљите Министарству просвете и науке Р Србије, 
Министарству пољопривреде, Заштитнику грађана, Пољопривредном факултету у Новом Саду и 
Ветеринарској комори Србије. Колегу треба саветовати да у колико у законском року не добије одговор 
Комора може реаговати, а истовремено има право да од свих ових институција тражи да интервенишу и 
заштите његово право .  
 
 
 
Седница је завршена у 15,30 часова. 
 
       Записник водила        Записник оверава 
          Секретар ВКС                                 Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.,с.р.           Радош Раилић, др вет.мед., с.р. 
 
 


