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Записник 
 
 
са  39. седнице Управног одбора ВКС одржане 16. маја 2011. године у просторијама 
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Весна Вулетић, Миленко Перић, Зоран Рашић и Снежана Цуцуровић. 
Седници нису присуствовали Зоран Маринковић и Саша Стокић. 
У раду седнице учествовао је председник Етичког комитета Александар Спасовић, 
те председник ВКС Грго Тиквицки и секретар Коморе Јадранка Тијанић. 
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и предложио да се 
дневни ред прошири тачком „Пролећни циклус Перманентне едукације ВКС и 
дуговања за чланарине и лиценце“. Грго Тиквицки је предложио доношење одлуке 
о спонзорисању тв.серијала „О свему по мало“ у продукцији „Д.Б.Траде“ из Бачке 
Тополе, a председник ЕК ВКС Александар Спасовић допуну тачком „Рад Етичког 
комитета“. 
Предлози су једногласно прихваћени и седница се одвијала према следећем 
дневном реду: 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 10.03.2011. године; 
2. Одлука о расписивању конкурса за пријем стручног сарадника у ВКС; 
3. Разматрање: 
а) упутства Управе за ветерину о начину вођења Регистра на газдинству за говеда, 
овце и козе; 
б) едукације директора и оператера запослених у ветеринарским станицама због 
прикупљања података по налогу ветеринарске инспекције;  
4. Пролећни циклус Перманентне едукације ВКС и дуговања за чланарине и 
лиценце  
5.  Рад Етичког комитета 
6.  Одлука о спонзорисању тв.серијала „О свему по мало“  
7. Именовање члана ВКС у Комисију за израду Правилника о начину контроле 
квалитета лекова и медицинских средстава 
8. Разно. 
 
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 10.03.2011. године усвојен је 
једногласно. 
 
Ад. 2.  Управни одбор је због одласка у пензију секретара ВКС Јадранке Тијанић, 
од 01.04.2012. године, донео одлуку да се до краја маја 2011. године распише 
конкурс за пријем у радни однос једног стручног сарадника на одређено радно 
време (шест месеци).  Поред основних услова које прописује Закон о раду, 
кандидат мора да испуњава следеће услове: да има завршен Факултет ветеринарске 
медицине, лиценцу, возачку дозволу, активно знање енглеског језика, добро 
познавање рада на рачунару, са пожељним радним искуством у струци. Конкурс ће 
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се објавити на сајту Коморе и у неком од јавних медија. О тексту Конкурса треба 
консултовати адвокатску канцеларију Коморе. Конкурс ће бити отворен осам дана, 
а документација ће се достављати на адресу Коморе. Са кандидатима који 
задовољавају услове разговараће комисија у саставу: Р.Раилић, З.Рашић, С.Стокић, 
Г.Тиквицки и Ј.Тијанић. Комисија ће Управном одбору предложити кандидата за 
избор.  
Ад. 3. а.  Управни одбор ВКС разматрао је одлуку МПТШВ - Управе за ветерину да 
се власницима и држаоцима животиња преко ветеринарских организација 
бесплатно доставе Регистри на газдинству за говеда. Овим Упутством разграничена 
је одговорност произвођача и ветеринарских станица. У складу са Упутством о 
начину дистрибуције и попуњавања овог Регистра (бр.110-00-47/11-05 од 
20.04.2011. године) власници/држаоци животиња су обавезни да уредно воде 
регистар, а ветеринарска станица/служба да приликом обиласка газдинства редовно 
контролише садржај и квалитет вођења регистра. Сагледавајући могуће проблеме 
који могу настати у вези спровођења овог Упутства, Управни одбор се сложио са 
закључцима са састанка Севернобачког РО ВКС (у прилогу оригинала записника) и 
предложио свим ветеринарским организацијама да понуде власницима да за њих 
уписују податке у Регистар на газдинству за говеда јер су по поменутом упутству 
ионако већ обавезни да их контролишу. Висина накнаде за уписивање ових 
података формира се самостално, али се може усагласити на нивоу региона у 
зависности од могућности њихове примене, а у Ценовнику ветеринарских услуга 
уводе се две нове шифре: 
 
12100 Уписивање података о говедима у Регистар на газдинству  

(до 20 грла) по грлу  ......... динара 
12101 Уписивање података о говедима у Регистар на газдинству  

      (преко 20 грла)  по грлу  ......... динара 
 
Како је према важећим прописима и горе поменутом Упутству власник/држалац 
животиње дужан да у случају продаје говеда најкасније један дан пре планираног 
кретања пријави одлазак говечета са имања како би се издало Уверење о 
здравственом стању, у случају подношења ванредног захтева (мање од 24 часа) 
Управни одбор ВКС је предлажио и усвојио увођење нове шифре у Ценовнику:  
 
12102 Ветеринарска услуга ванредног решавања захтева у радно време  

(по документу)           .......... динара 
  Цена ове услуге се повећава: 
   - ван радног времена  50% 
   - у дане државног празника 100% 
Управни одбор се сагласио да се колегама, уколико се одлуче да прихвате ове 
предлоге, достави модел дописа „Захтева за пружање ванредних услуга“. 
Комплетан материјал треба поставити на сајт Коморе. 
 
Ад. 3. б.  Због нејасноћа и појединачних проблема који настају код уношења 
података у централну базу Министарства, представници Коморе су предложили 
Управи за ветерину да се у току јуна одрже едукације директора и оператера 
запослених у ветеринарским станицама због прикупљања и обраде података по 
налогу ветеринарске инспекције. Овај предлог је Управа прихватила, тим пре јер је 
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у току увођење нове програмске апликације за регистрацију и праћење кретања 
свиња и класичне куге свиња. Састанци ће се одржати за ветеринаре и 
ветеринарске инспекторе по ветеринарским специјалистичким институтима, а 
Стручни одбор донеће одлуку о вредновању учешћа на овим скуповима за колеге 
са лиценцом. 
 
Ад. 4. Како још увек није добијена сагласност Министарства на нови Правилник о 
стручном усавршавању ветеринара УО је прихватио да се пролећни циклус 
Перманентне едукације ВКС одржи по програму који је важио за 2010. годину, а 
Регионалним одборима понуде теме које нису до сада слушали. Уз ово обавештење 
упутиће се допис свим председницима РО којим ће се скренути пажња да 
Комориним едукацијама, које су бесплатне, не могу присуствовати они који 
редовно не измирују обавезе плаћања чланарине и лиценце. Управни одбор је 
донео одлуку да се свим ветеринарима који нису измирили своје обавезе за период 
пре 2010. године, упути обавештење о дуговању. 
 
Ад. 5. О раду Етичког комитета од децембра 2010. године и личним запажањима у 
протеклом периоду говорио је председник ЕК Александар Спасовић: Велики број 
чланова EK и потреба да седницама присуствује више од 50% чланова, у протеклом 
периоду стварала је тешкоће јер је на свим седницама присуствовало 13 или 14 
чланова, па формално није донета ни једна одлука. Различите  специјалности 
чланова ЕК омогућавају да се за појединачне случајеве формирају компетентне 
комисије, али у исто време је примећena и извеснa болечивост колега, што у 
крајњем исходу за последицу има одуговлачење целокупног поступка. Са друге 
стране примећује да колеге које су предмет спора често не сарађују, иако ЕК од 
њих тражи да своје изјаве допуне подацима који у крајњем, имају за циљ 
побољшање њиховог положаја. Пример непотребног развлачења целокупног 
поступка је предмет који се односи на пријаву Етјена Мишића од стране Синише 
Кршића, власника животиње. Пријава је покренута још 2008. године, а случај је 
предмет и судског поступка. Господин Кршић је већ два пута преко повереника за 
јавне информације тражио одлуку ЕК. Етички комите није нашао да постоји 
стручна грешка, али постоји могућност да се ради о процедуралним грешкама. 
Како у ветерини не постоје тзв. појединачни протоколи лечења тешко је утврдити 
конкретну одговорност.  
Управни одбор је имајући ово у виду донео одлуку да Стручни одбор приоритетно 
покрене поступак израде појединачних „протокола“, а да се такво мишљење 
достави и господину Кршићу. Разматрајући предлог ЕК да се проф. Д.Вуковићу 
изрекне мера јавне опомене због пријаве ЕК у три случаја, закључено је да се 
члановима УО М.Перићу, В.Вулетић и С.Цуцуревић достави комплетан материјал 
пријава како би имали увид и потпуну информацију за наредну седницу. 
Управни одбор је на основу извештаја председника ЕК да представници 
Шумадијског, Топличког, Расинског, Нишавског, Јужнобанатског и Пиротског РО 
ВКС нису присуствовали ни једној седници Етичког комитета у новом сазиву (три 
седнице) донео одлуку да се представници у ЕК из ових регионалних одбора 
замене новим, који су спремни да активно учествују у раду и прихвате обавезе. 
 
Ад. 6. Одлука Скупштине ВКС о медијском представљању Коморе у 2011. години 
спровешће се спонзорисањем телевизијског серијала „О свему по мало“  у 
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продукцији куће „Д.Б.Траде“ из Бачке Тополе. На 37. локалних телевизија једном 
месечно емитоваће се полусатна емисија која треба да промовише струку. 
Овлашћује се председник да потпише уговор са продуцентом на укупан износ од 
120.000 динара. О редоследу, темама и учесницима емисије, одлучиће председник 
Коморе.  
 
Ад 7. На захтев Управе за ветерину МПТШВ Р Србије Управни одбор Ветеринарске 
коморе Србије је донео одлуку да се за представника ВКС у Комисију за израду 
Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава именује 
Горан Бајић, председник РО Београда IV, а у случају његове спрећености 
замењиваће га Снежана Цуцуревић.  

  
Ад 8. Разно: 
а) Донета је одлука да се за обављене послове на припреми и изради предлога 
Правилника о стручном усавршавању ветеринара ВКС Сарити Брадаш исплати 
40.000 динара у нето износу. 
б)  Одобрено је штампање тречег издања уџбеника „Хигијена млека“ аутора Вере 
Катић и Л.Стојановића и новог уџбеника „Контрола намирница анималног 
порекла“ аутора М.Балтића и Н.Карабасила у тиражу од 300 примерака. 
 
Седница је завршена у 13,25 часова. 
 
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Радош Раилић, др вет.мед. 
 
 
 
 
 


