
Записник 

 

са 11. седнице Управног одбора ВКС одржане 22. фебруара 2008. године у 

библиотеци И интерне клинике Факултета ветеринарске медицине у Београду са 

почетком у 12 часова. 

Присутни:  

Радош Раилић, председник УО 

Нестор Бабин, потпредседник 

Чланови: Ненад Милојковић, Грго Тиквицки, Саша Стокић и Бранка Видић. 

Одсутни: Јелица Узелац, због обавеза на послу. 

Састанку су присуствовали председник Надзорног одбора Владимир Богдановић, 

председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе Јадранка Тијанић.  

Седницу је отворио председник Управног одбора Радош Раилић и од присутних 

тражио предлоге за измене и допуне достављеног Дневног реда: 

1. Разматрање записника са седнице Управног одбора од 25. 01. 2008. године; 

2. Извештај о састанку са директором Управе за ветерину; 

3. Предлог Правилника о стручном надзору; 

4. Разно. 
Нестор Бабин је предложио да се у Дневни ред уврсте две тачке: 1. Питање 

доношења новог Ценовника; 2. Расправа о Нацрту измена и допуна Закона о 

ветеринарству. 

Предлогу се прикључио Ненад Милојковић подржавајући да се у дневни реду 

уврсти расправа о Нацрту Закона предлажући да се, у колико је то у надлежности 

УО, на овој седници донесе одлука о формирању радног тела Управног одбора које 

би се бавило овим питањем. Ако то није у надлежности УО онда треба за 

Скупштину Коморе припремити одлуку о формирању сталног радног тела које би 

се бавило овим и сличним питањима. 

Управни одбор је прихватио да се ове две тачке уврсте у дневни ред после тачке 3. 

предложеног дневног реда. 

 

Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 25.01.2008. године прихваћен је 

једногласно.  

 

Ад. 2. Према договору са претходне седнице Управног одбора заказан је састанак 

са Директором Управе, који је одржан 6. фебруара на ФВМ у Београду. Поред 

директора Управе Мирослава Маринковића на састанку су били начелник 

инспекције Сања Челебићанин и колегиница Јелица Узелац, а представници 

Коморе Зоран Рашић, Радош Раилић и Нестор Бабин. Састанку је присуствовала и 

Јадранка Тијанић, секретар Коморе. Изразивши жаљење што записник са овог 

састанка није урађен, председник УО обавестио је присутне о току састанка и 

закључцима. Разговарало се о питањима спровођења и поштовања Закона о 

ветеринарству у деловима који се односе на деловање ветеринарске инспекције у 

сектору рада ветеринарских станица, амбуланти и апотека, плаћању Министарства 

за обављене послове по Програму мера за 2007. годину и процесу приватизације 

јавних ветеринарских станица који је у току. Управа је предочила збирни извештај 

инспекцијског прегледа ветеринарских станица, амбуланти и апотека у периоду јул 



2007- јануар 2008. године који је врло неповољан, а представници Коморе су 

изнели објективне тешкоће са којима су се ветеринари сусрели приликом 

спровођења Програма: недостатак материјала, лоши временски услови, кратко и 

неадекватно време за поједине послове и врсте животиња. Комора је као горући 

проблем истакла што се последња уплата из Министарства односила на аванс 

уплаћен у октобру, а све што се од тада урадило није плаћено. Указано је на 

чињеницу да су ветеринари уложили ванредан напор да се у предвиђеним роковима 

послови из Програма мера обаве и уз то су додатно издвојена средстава за плаћање 

ПДВ-а на све фактуре које су испостављене, тако да су многи у ситуацији да 

подижу кредите како би обезбедили минималне плате. Представници Коморе су 

обавештени да је због проблема се усвајањем буџета и неблаговремене одлуке 

Владе о плану трошења ових средстава, дошло до престанка исплата из Трезора 

НБС. Постоји реално очекивање да ће то наредних дана бити решено, али остаје 

као проблем који се мора у будуће предупредити, односно морају се пронаћи 

механизми који ће то спречити, јер се оваква ситуација већ понавља и лако може 

угрозити економски опстанак станица. 

Управни одбор констатовао је да се између Управе и Коморе мора успоставити 

систем међусобног информисања, а то мора резултирати бољом обавештености 

колега на терену. Због тога треба на сајту Коморе поставити нови линк „Сарадња са 

Управом“ на коме би колеге могле добити информације о активностима УО 

усмереним према Управи. Треба, као што је то већ раније договорено, инсистирати 

на заједничким састанцима најмање једном у два месеца. Састанци морају бити 

добро припремљени, са унапред утврђеним темама, никако само један представник 

Коморе, оно што се договори мора да буде обавезујуће и мора да се временски 

орочи. Извештаји и закључци са ових састанака (које ће Управа верификовати) 

треба да буду постављени на сајт. 

Председник Коморе Зоран Рашић информисао је УО да је 21. фебруара после 14,00 

часова, позван да пре састанка УО дође у Управу на разговор о спровођењу 

Програма мера за 2008. годину. Због оваквог начина позивања није био у ситуацији 

да се консултује са члановима Управног одбора, сем са председником. На састанку 

је сазнао да је Управа планирала да, од 25. до 29. фебруара, организује на свим 

епизоотиолошким подручјима састанке на којима би се колегама поделило 

Упутство о спровођењу Програма, договорило кад се завршава Програм за 2007. и 

почиње за 2008. годину. Управа је планирала да се до 1. марта заврши Програм за 

2007., а онда до краја марта да се обаве сви заостали послови и од 1. априла започне 

Програм за 2008. годину.  Знајучи каква је ситуација на његовом терену, а имајући 

информације и са других терена, изразио је своје неслагање, сматрајући да је то 

немогуће урадити и да се то мора продужити за најмање још 30 дана. За 

спровођење Програма као служба одговарамо само себи, а имајући у виду да је 

прошла година започета у октобру, не види зашто ће бити проблем да ова започне 

1. маја, ако ћемо иза себе имати резултате претходне акције. Шта ће на крају бити 

резултат овог разговора не зна, јер је атмосфера била прилично затегнута, посебно 

кад се стигло до разговора о ценама ових послова. Према договору са колегом 

Раилићем, на састанак је отишао са мишљењем да оне буду макар за 10% више, 

колика је била и инфлација у претходном периоду, али је био веома непријатно 

изненађен када је Управа, због стања буџета, који је за ветерину исти, тражила да 



се постојеће цене смање, јер су прошле године значајно повећане. Велики проблем 

у разговорима представљали су записници инспекције које су колеге потписале, а 

из којих је евидентно да су многи фактурисали оно што нису урадили, или су то 

урадили нестручно. Само 40% станица је одрадило аванс. На састанку је 

разматрано више предлога ценовника, неких повећања мора да буде, али шта ће 

бити коначан договор не зна, јер је утисак да се и у Управи још увек размишља о 

начину расподеле. 

Закључак је Управног одбора да се Уговори, који су са Управом потписани морају, 

поштовати, и у колико неко нешто није испоштовао, инспекција мора да уради 

преглед који ће објединити са институтским извештајем и поднети Управи 

записник о резултатима спрово]ења Програма. Потребно је да се у Управи уради 

анализа како би се раздвојили они који нису урадили свој посао, јер не треба сви да 

буду таоци оних који нису преузете обавезе испоштовали. На крају ће поновно 

бити кажњени они који су се максимално потрудили да испоштују Уговор, а за то 

време нису имали могућност да раде друге послове, платили су ПДВ, а платит ће и 

порез на добит. 

Све оно што је овде речено мора да буде речено јавно на састанцима 

епизоотиолошких подручја, пред Директором Управе, не због њега који то већ зна, 

већ због оних који нису испоштовали уговоре. На састанцима епизоотиолошких 

подручја треба да тражимо да се санкционише онај ко прави проблеме. 

 

Закључак Управног одбора је да се тражи хитан састанак са Управом око 

реализације Програма мера за 2008. годину, на коме би се посебно скренула пажња 

на потенцијалне проблеме у спровођењу наредног Програма. 

 

Собзиром да је из Управе на терен отишла само усмена информација да није 

потребно имати положен посебан курс за прегледање меса на трихинелу (чл. 21 

„Правилника о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у 

погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање 

ветеринарске делатности“) закључено је да се на сајту у рубрици актулности 

постави допис којим смо покренули иницијативу да се овај члан брише и одговор 

Управе. У складу са предлогом Управе да се доставе и друге примедбе на овај 

Правилник Управни одбор је донео одлуку да чланови УО према свом ужем 

стручном опредељењу погледају Правилник и уобличе предлоге и примедбе у року 

од седам дана: Ненад Милојковић и Саша Стокић за малу праксу; Радош Раилић, 

Нестор Бабин и Грго Тиквицки за ветеринарске станице и Бранка Видић и Зоран 

Рашић за лабораторије. 

Све што иде на Скупштину мора да припреми УО, а кога ће Одбор ангажовати 

ствар је процене и договора. 

 

Ад.3. Предлог Правилника о струковном надзору урадио је и доставио Радош 

Раилићу складу са ранијим дискусијама УО о садржају и начину спровођења 

стручног надзора од стране Коморе. На самом састанку колега Стокић поделио је 

нешто измењену и допуњену верзију овог истог предлога који је припремио са 

Николом Радовићем, чланом УО Поморавског округа, уз напомену да је ту врјанту 

погледао и правник. Закључено је да је предлог, као почетна основа добар јер ће 



омогућити да се санкционишу они који не поштују одлуке Коморе. Разматран је 

сваки члан појединачно и колега Раилић ће за следећу седницу УО припремити 

дефинитивну верзију предлога за Скупштину. 

 

Ад.4. Пошто су договорени рокови за израду новог Ценовника већ истекли, а за ову 

седницу није припремљен предлог, закључено је да се за следећу седницу припреме 

све пристигле примедбе и предлози за измене и допуне. Свака шифра услуге за коју 

постоји неки предлог треба да има приказане све варјанте. Након овог састанка 

треба сазвати Комисију за цене која би утврдила коначан предлог ценовника за 

Управни одбор.  

 

Ад. 5. У разговору са Управом  предочено је да је Предлог Нацрта измена и допуна 

Закона о ветеринарству урађен због неопходних измена, које треба да омогуће 

несметан извоз производа. Треба имати у виду да је то само краткорочна 

интервенција, јер нам је ЕУ одредила два представника који, са нашим радним 

тимом, треба да раде на изради новог Закону о ветеринарству. Овај предлог треба 

да буде готов до краја 2008. године. Како се лако може десити да се овај посао 

пролонгира, УО је стао на становиште да Управи теба доставити примедбе на 

Нацрт измена и допуна постојећег Закона. Како се од председника регионалних 

одбора тражило да на Скупштинама РО на дневни ред поставе питање примедби на 

Нацрт Закона, неке смо и добили, а вероватно ће их још бити, треба их припремоти 

за следећу седницу. Што се тиће израде новог Закона Комора је спремна да се 

активно укључи. 

 

Ад. 6.  

а) Секретар Коморе предложио је Управном одбору да размотри предлог текста 

Правилника о вођењу регистра издатих, продужених, привремено и трајно 

одузетих лиценци. Правилник је једногласно прихваћен. 

б) Управни одбор је информисан да је 8. фебруара од Министарства пољопривреде 

дата сагласност на правилнике и пословнике које је Скупштина усвојила у октобру 

2007. године. Секретар је известио да је председник Стручног одбора предложио да 

се неко ангажује на изради основног текста Правилника о стручним смерницама, 

који би се у даљем поступку допунио. Предложио је проф. Маријану Вучинић као 

потенцијалног аутора полазног текста овог Правилника, јер је мишљења да је врло 

добро упозната са важећом законском регулативом у заштити појединих врста 

животиња на шта треба да се дограђују сви остали поступци. 

ц) Ових дана биће расписан Конкурс за акредитацију планираних скупова у 2008. 

години, а од Факултета, Института и Управе тражиће се да предложе теме за 

континуирану едукацију ВКС. 

  

Седница је завршена у 15,20 часова. 

 

     Записник водила      Записник оверава 

Јадранка Тијанић, др. вет.с.р.                                          Радош Раилић, др. вет. с.р. 

     Секретар ВКС           Председник Управног одбора 

 


