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Записник 

 

 

 

са 95. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије је одржана 

24.12.2019. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије у 11,00 

часова. 

 

У раду седнице учествовали:  

 

Председник УО: Дубравко Гудурић  

Чланови: Дарко Бошњак, Драгана Кривокућа,  Вања Крстић, Бобан 

Ђурић, Будимир Вишић. 

 

Због раније преузетих обавеза седници нису присуствовали Зоран 

Цветковић и Јован Мирчета. 

 

 Седници су присуствовaли: Председник ВКС Мишо Коларевић, 

Председник СО Војислав Илић и  секретар Коморе  Жолт Кало. 

 

 

Председник Управног одбора Дубравко Гудурић је предложио  следећи 

дневни ред за 95. седницу Управног одбора: 

 

1. Усвајање записника са 94. седнице УО; 

2. Разматрање предлога за ПМ 2020; 

3.Извештај са састанка председника РО и в.д. директора Управе за 

ветерину; 

4. Разматрање Правилника о стручном усавршавању ветеринара; 

5. Разматрање Правилника о солидарној помоћи;  

6. Разматрање активности на изради идентификационих картица 

7. Разматрање Одлуке стављања ван снаге печате Топличког и РО БГ 

1; 

8. Разматрање пристиглих Жалби на одлуке ЕК 16-1 и 21-1; 

9. Разно 

 

Допуна: 

 

Дубравко Гудурић: Због оправданог одсуства колеге Јована Мирчета да се 

са дневног реда седнице скине тачка 6. „Разматрање активности на 

изради идентификационих картица“. 

Да за Ад. 2 и Ад. 3 тачке објединимо дискусију. 
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Одлука: Једногласно усвојен дневни ред са изменама. 

 

 

Дневни ред 95. седнице УО: 

 

1. Усвајање записника са 94. седнице УО; 

2. Разматрање предлога за ПМ 2020; 

3.Извештај са састанка председника РО и в.д. директора Управе за 

ветерину; 

4. Разматрање Правилника о стручном усавршавању ветеринара; 

5. Разматрање Правилника о солидарној помоћи;  

6. Разматрање Одлуке стављања ван снаге печате Топличког и РО БГ 

1; 

7. Разматрање пристиглих Жалби на одлуке ЕК 16-1 и 21-1; 

8. Разно 

 

 Једногласно је усвоје дневни ред са допуном 5а) за 94. седницу УО.  

 

Ад. 1. Усвајање записника са 94. седнице УО; 

 

Одлука: Једногласно је усвојен записник са 94. седнице УО 

 

Ад.2 Разматрање предлога за ПМ 2020; и Ад.3 Извештај са састанка 

председника РО и в.д. директора Управе за ветерину; 

 

Закључак: По завршетку 95. седнице УО доставити допис Управи за 

ветерину са дефинисаним  предлозима ВКС. 

 

1. Спровођење активног надзора на газдинствима за све врсте животиња. 

2.  Повећату финансијску  накнаду за унос података у Ц.Б.   

3. Укинути категоризацију цена за услуге на газдинствима код вршења 

Програма мера ( да буде униформна за свако грло, као до пре увођења - да 

се укину категорије испод 20 грла, од 20 – 50, од 51 – 100 и преко 100 грла)  

4.  Повећање цена услуга за извођење свих активности из ПМ. 

5.  Да се плати  узорковање материјала ( побачај , БСЕ, и сл.) 

6. Уврстити здравље вимена крава у ПМ ( узорковање материјала и 

лабораторијски преглед) 

 

 

Ад.4.  Разматрање Правилника о стручном усавршавању ветеринара; 

 

Стручни одбор ВКС је израдио нацрт новог Правилника о стручном 

усавршавању ветеринара. Идеја новог Правилник о стручном усавршавању 
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ветеринара је да би он омогућио још ефикснију континуирану едукацију 

ветеринара, сходно потребама струке. Пре усвајања на Скупштини ВКС, 

упознати чланство са новим Правилником и да се омогући да се и они 

изјасне о предлогу Правилника о стручном усавршавању ветеринара. 

Након објављивања Правилника на сајту ВКС, СО да одржи  састанак са 

организаторима скупова, као и на наредном састанку са председницима  

РО да се предлог уврсти у дневни ред.  

 

Закључак: Предлог новог Правилника о стручном усавршавању 

ветеринара проследити свим председницима РО, поставити на сајт ВКС 

и проследити свим организаторима скупова.  

 

Ад 5. Разматрање Правилника о солидарној помоћи; 

 

Мишо Коларевић: Правилник је мање више преписан из Правилника из 

лекарске коморе. Прва дилема је како да се пуни буџет за ову позицију. Да 

ли да се на Скупштини определе средтсва за ову позицију за текућу годину 

или да се процентом од уплаћених чланарина попуњује ова позиција. 

Право на солидарну помоћ да има сваки члан са важећом лиценцом.  

Вања Крстић: На ФВМ постоје већи број колега који плаћају чланарину а 

немају лиценцу, шта ћемо са њима? 

Мишо Коларевић: Захтеви за помоћ да иду преко Регионалних одбора. 

Треба да одредимо на који начин ће се пунити ова позиција у буџету, као и 

износ који ће се исплаћивати за различите критеријуме : 

 

а. У случају тешке болести са компликацијама, која ремети наставак 

обављања редовних и професионалних активности, узимајући у обзир 

међународну класификацију болести (МКБ),  

б. У случају наступања трајног инвалидитета.   

ц. У случају ублажавања последица елементарних непогода (поплава, 

пожар, ветар, земљотрес и сл.) 

д. У случају смрти члана уже породице члана коморе.  

е.  У случају рођења детета. 

 

Драгана Кривокућа: Да се финансијска средства за смрт члана уже 

породице члана коморе определе за исплату помоћи  код теже оболеле 

деце чланова ВКС. 

 

Закључак: Да председник ВКС уз консултацију са адвокатском 

канцеларијом достави УО предлог Правилника солидарној помоћи. 
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Ад 6. Разматрање Одлуке стављања ван снаге печате Топличког и РО 

БГ 1; 

 

Одлука: Једногласна одлука о стављању ван снаге печате Топличког и РО 

БГ 1 као и  израда нових печата. Задужити председника ВКС да распише 

изборе у РО БГ 1, са важећим списком од 06.12.2018. године. 

 

Једногласно донета Одлука. 

 

 

Ад 7. Разматрање пристиглих Жалби на одлуке ЕК 16-1 и 21-1; 

  

 

Пристигле Жалбе на одлуке ЕК 16-1 и 21-1 нису достављене у прописаном 

законском року за Жалбе, и као такве се одбацују целости и потврђују се 

првостепене одлуке   ЕК 16-1 и 21-1. Ова Одлука не подлеже Жалби и она 

је коначна.  

 

Једногласно донета Одлука. 

 

Ад 8. Разно 

 

А) Вања Крстић: Данијела Кировски ће се испред скупа Иновације знања 

ветеринара  обратити писаним путем Комори за финансијску помоћ за 

одржавање скупа. 

 

Б) Чека се финасисјка понуда штампарије за блоковску робу. Драгана 

Кривокућа да види цене блокова у штампарији у Чачку. 

 

Ц) Мишо Коларевић: Ми имамо потписан меморандум о сарадњи са 

колегама из Мађарске, Црне Горе, Македоније и Албаније а немамо са 

колегама  из Републике Српске. Предлажем да почетком наредне године 

одржимо један заједнички састанак са колегама из Републике Српске где 

би поптисали меморандум о сарадњи. На том састанку бих позвао све 

председнике органа и тела ВКС да буду део наше делагације. Најбољи 

модел меморандума о сарадњи је онај са Комором Мађарске, можемо тај 

модел узети као матрицу. 

 

Д) Мишо Коларевић: У  неком наредном периоду оформити радну групу 

од 5 чланова за израду новог Статута ВКС. У ранијем периоду Војислав 

Илић и Радомор Ратајац су доста времена провели у читању и 

коментарисању претходног предлог Статута а који није усвојен на 
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Скупштини ВКС. Можда неког именовати ко је учествовао у изради првог 

Статута ВКС.  

E) Одлука да се плати годишња чланарина у УЕВП у износу од 2277 евра. 

 

Састанак се завршио у 14,00. 

 


