
 
Записник 
 
са  66. седнице Управног одбора ВКС одржане 17.10.2014. године у 
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 
часова. 
У раду седнице учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Потпредседник УО Саша Стокић, Весна Вулетић, Божидар 
Милић, Миленко Перић и Зоран Рашић. Због раније преузетих обавеза 
Зоран Маринковић није присуствовао седници. 
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки и 
секретар Коморе Кало Жолт. Седници су присуствовали председник 
ЕК Александар Спасовић, Председник Севернобачког РО Милорад 
Јакшић и колеге из Севернобачког РО Слободан Стеванов , Зоран 
Прћић и Шандор Валентин. 
 
Предлог за измену и допуну дневног реда:  

 
На предлог Саше Стокића  да се тачка 5. Дневног реда не уврсти у 
дневни ред 66. Седнице УО, уз образложење да је радни материјал за 
ту тачку достављен непосредно пред седницу. Председник УО је 
образложио да се измене односе само на делове документа који 
морају да се ускладе са новим Законом о раду, као што су  све 
ветеринарске организације у  законској обавези исто то да ураде. 
Гласањем ( 4 против и 2 за ) предлог Саше Стокића није прихваћен 
предлог. Предлог Божидара Милића да се тачка 3. дневног реда 
уврсти у тачку 2. Дневног реда није усвојена. ( 3 против и 2 за). 
Предложени дневни ред је прихваћен ( 5 за 1 против). 
 
 
ДНЕВНИ РЕД 
 
 

1. Усвајање записника са 65. седнице Управног одбора ВКС 
одржане 18.09.2014. године; 

2. Другостепена одлука  по жалби бр. 211 на одлуку ЕК по 
предметима  (176-1,176-4 и 176-5) ; 

3. Извештаји са одржаних Изборни скупштина на  РО; 
4. Именовање представника ВКС на скупштинама WVA и FVE ; 
5. Измене и допуне Правилника о раду ВКС, и уговори о раду ( 

усклађени са новим Законом о раду); 
6. Разно; 



 
 

 
 

Ад. 1. Усвајање записника са 65. седнице Управног одбора ВКС 
одржане 18.09.2014. године; 
 
    Записник са 64. седнице УО је усвојен  уз измене и допуне које је 
изнео Саша Стокић а које се односе на тачку 8. Дневног реда. са 65. 
Седнице УО. 
 
Ад. 2. Другостепена одлука  по жалби бр. 211 на одлуку ЕК по 
предметима  (176-1,176-4 и 176-5) ; 
 
У више наврата је изречена усмена опомена од стране Радоша 
Раилића  Александру Спасовићу због нарушавања реда на седници. 
Након одузете речи,  више усмених опомена, чланови Управног 
одбора су гласањем донели одлуку да се Александар Спасовић 
удаљи са седнице. Александар Спасовић није испоштвовао ту одлуку, 
и из тих разлога седница је прекинута и направљена је пауза од 15 
минута.  
Управном одбору ВКС је 24.04.2014. године упућена  жалба  бр. 211 
дана 24.04.2014. године на донету одлуку Етичког комитета по 
предмету одлука (176-1,176-4 и 176-5) донете дана 06.04.2014. године.  
На 63. Седници УО дисциплинска комисија Етички комитета у својој 
изјави бр 301/09.06.2014. године  обавестила УО ВКС да остаје при 
свом извештају и потврђује своју одлуку донету 06.04.2014 по 
предмету одлука (176-1,176-4 и176-5). Након поднетог извештаја 
чланова комисије 301/09.06.2014. године, телефонским путем је 
заказан један заједнички састанак са комисијом ЕК  и са 
Председником ВКС и Председником УО како би се указале и уклониле 
евентуалне материјалне грешке у одлукама. Заједнички састанак није 
одржан, због спречености председника Комисије ЕК да присуствује 
састанку. Уо је донео одлуку да се комплетни предмет поново достави 
члановима УО када се буде доносила одлука по жалби бр. 211 на 
одлуку ЕК по предметима  (176-1,176-4 и 176-5) . Правном заступнику 
ВКС је прослеђен комплетни предмет, и задужен је да се уклони све 
материјалне грешке из одлука које је донео ЕК ВКС,а  које нису у 
складу са нормативним актима ВКС. Одлука је донета једногласно. 
 
 
 
 



 
 
 А.д. 3. Извештаји са одржаних Изборни скупштина на  РО ; 
 

У севернобанатском и севернобачком РО су одржане Изборне 

скупштине ВКС. У материјалу је за седницу је извештај са одржане 

изборне скупштине севернобачког РО од 08.10.2014. године, као и 

извештај кординатора и члана Надзорног одбора ВКС да је било 

пропуста и нерегуларности у на  Изборној Скупштини севернобачког 

РО. Из достављених извештаја оспорава се да после завршеног 

гласања нису објављени бројеви гласова, већ су само објављена 

имена. Предмет је прослеђен Надзорном одбору, и сачекаће се 

коначна одлука Надзорног одбора по питању регуларности на 

одржаној Изборној скупштини  севернобачког РО. Одлучено је да се по 

питању решавања по овој тачки дневног реда, наредна седница УО 

одржи у Суботици. У излагању председника Севернобачког РО 

Милорада Јакшића је истакао да је 70 чланова и сведока било 

присутно у моменту објављивања изборних резултата. По Пословнику 

о раду Изборне скупштине ВКС.  

Члан 11. 

О току гласања Изборна комисија сачињава записник у који се уносе и 

резултати  избора и који представља саставни део записника са 

седнице ИСВКС. Пребројавању гласова, у просторији за седнице ВКС, 

присуствују: чланови изборне комисије, секретар ВКС а контролу 

правилности у раду врше чланови Надзорне комисије.По обављеном 

гласању Изборна комисија саопштава резултате и подноси извештај 

Скупштини ВКС. 

Члан13.  

О раду седнице ИСВКС води се записник. 

У записник се уноси: датум и време одржавања седнице, имена 

присутних чланова Скупштине, имена чланова који су оправдали 

одсуство, усвојени дневни ред седнице, дискусије и комплетан 

изборни материјал.На тражење учесника у раду седнице у записник се 

уносе предлози и образложења које је учесник изнео у расправи.У 

записник се уносе и резултати гласања по питањима о којима су се 

изјашњавали чланови ИСВКС. 

Записник оверава записничар, председавајући и председник Изборне 

комисије.  



Речено је да је Грго Тиквицки као координатора изборне скупштине 

требао да укаже на евентуалне пропусте, и да је у то сукоб интереса 

као неко ко је у исто време и кандидат и координатор. Примедба је 

упућена и стручној служби ВКС што није доставила записник за 

вођење изборне скупштине. Наглашено је да је записник са претходне 

и ове Изборне скупштине севернобачког РО идентична, где  после 

завршеног гласања нису објављени бројеви гласова, већ су само 

објављена имена изабраних кандидата. Оспоравањем записника из 

08.10.2014. године, треба исто да се оспори и записник из 24.10.2010. 

године као и садашњи мандат  председника ВКС Грге Тиквицког.  

 

Шандор Валентин (председник изборне комисије на изборима 

севернобачког РО) је рекао да је записничар са избора предложио  да 

се прочитају само имена оних кандидата који су прошли, и то без броја 

добијених гласова, јер је то срамотно за оне који нису прошли. Грга 

Тиквицки је реакао да никако не може бити реч о сукобу интереса, јер 

координатор не може да утиче на гласаче. Саша Стокић је рекао да је 

увидом у документацију уочљиво да је извештај са ових и претходних 

избора идентичан. Закључак по овој тачки дневног реда, да се сачека 

одлука Надзорног одбора ВКС по овом питању, и уколико Надзорни 

одбор укаже да је било нерегуларности на Изборној скупштини, УО ће 

уз комплетни материјал  донети одлуку по овом предмету на наредној 

седници, а  која ће бити одржана у Суботици.(4 за, 1 против, 1 

уздржан) 

 
А.д.4.Именовање представника ВКС на скупштинама WVA и FVE ; 
 
Донета је одлука да ВКС на јесењим Скупштинама  у WVA и FVE 
представљају Зоран Катринка и Денис Новак.  
 
А.д 5) Измене и допуне Правилника о раду ВКС, и уговори о раду  
( усклађени са новим Законом о раду) 
 
Са 4 гласа за, донета је одлука. 
 
Ад 6) Разно; 
 
Саша Стокић је затражио да за разреши са позиције координатора на 
изборима у Подунавском РО, због сукоба интереса.  Радош Раилић се 
прихватио за координатора на изборима у Подунавском РО. 



 
 
 
 
седница се завршила у 13 часова. 
 
 
     Записник водио         Записник оверава 
      Секретар ВКС                Председник Управног одбора              
Жолт Кало, др вет ,с.р.            Радош Раилић, др вет, с.р. 


