
Записник 
 
 

са  58. седнице Управног одбора ВКС одржане 30.10.2013. 
године у просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 
11,00 часова. 
У раду седнице учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Весна Вулетић, Саша Стокић, Божидар Милић, Миленко 
Перић и Зоран Рашић. На 58. седници УО ВКС није присуствовао  
Зоран Маринковић. 
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, Денис 
Новак и секретар Коморе Кало Жолт . 
Дневни ред је на предлог чланова УО допуњен са: 
 
5.а Разно «Предлог за измену  Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији стручно-административне службе ВКС».  
5.б Разно» Информација у вези дописа Уставног суда у вези спорних 
одредби Правилника ВКС о лиценци за обављање ветеринарске 
делатности». 
5.ц Разно «Упознавање са радном верзијом Правилником у погледу 
простора, опреме и стручног кадра за обављање ВО и садржини и 
начину вођења регистра извођача ВО». 
5.д Разно « Извештај о састанку из Вишеграда». 
5.е Разно « Извештај са скупа у Опатији». 
5.ф Разно « Извештај са скупа из Даблина» 
 
Допуњени предложени  дневни ред за 58. Седницу УО ВКС је усвојен 
једногласно. 
 
 
 

ДНЕВНИ РЕД 

 
 

1. Усвајање записника са 57. седнице Управног одбора ВКС 

одржане 27.09.2013. године; 

2. Конкурс за акредитацију програма за стручно усавршавање 

ветеринара током 2014 и 2015 године; 

3. Опредељена финансијска средства за FVE за 2013. годину – 

пресек стања; 

4. Верификација Правилника „ Удружење алтернативне 

ветеринарске медицине Србије“,  при ВКС; 

5. Разно; 



 

 

Ад. 1. Усвајање записника са 57. седнице Управног одбора ВКС 

одржане 27.09.2013. године; 

 

Записник са 57. седнице Управног одбора ВКС одржане 27.09.2013. 
године једногласно је усвојен. 

 

Ад. 2. Конкурс за акредитацију програма за стручно усавршавање 

ветеринара током 2014 и 2015 године; 

 

Предлог Стручног одбора Коморе о условима Конкурса за 
програмирану едукацију ветеринара у организацији ВКС за 2014/2015 
годину је прихваћен од стране УО. Једина измена се односи на текст 
Конкурса, где се брише ветеринарске установе и додаје ветеринарске 
организације. Прихваћен је услов да предавачи који се пријављују на 
Конкурс  поседују лиценцу за обављање ветеринарске делатности као 
и уплата у износу од 5000,00 динара по пријављеној теми. Та средства  
би служила за исплату рецензената. Гласањем је одлучено да се 
позив о расписаном Конкурсу постави на сајт ВКС, као и да се путем 
мејла обавесте све ветеринарске установе, удружења и колеге. 
 

Ад. 3. Опредељена финансијска средства за FVE за 2013. годину – 

пресек стања; 

 

На 7. Скупштини ВКС опредељена су средства за FVE у 2013. години. 

Првобитан износ од 650.00 динара је на предлог председника УО на 

Скупштини увећан за 200.000 динара. Та средства су намењена за 

исплату годишње чланарине као и накнаде за путне трошкове 

делегата ВКС. На све трошкове везане за путне трошкове плаћа се 

још и додатни допринос од 54 % што у знатној мери оптерећује 

опредељени буџет. Увидом у финансијски пресек, установљено је да 

нема довољно финансијских средстава за исплату накнаде одласка 

делегата ВКС на редовну јесењу Скуштину, која се одржава у Бриселу.  

Због недостатка финансијских средстава УО је већином гласова 

одлучио да ВКС остане без свог представника на Скупштини FVE која 

се одржава у Бриселу.   

  

Ад. 5. а Разно „ Предлог за измену Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији стручно-административне 

службе ВКС „ 



Разматран је предлог о измени и допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији стручно-административне 

службе Коморе. Где се укида радно место стручног сарадника ВКС 

због смањеног обима посла на тој позицији, - ( измене се односе и на 

Правилник о раду стручно-административне службе Коморе). Са 4 

гласа за, и 2 уздржана  већином гласова је усвојена  одлука о измени и 

допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

стручно-административне службе Коморе. Донета је одлука о укидању 

радног места на позицији за стручног сарадника по Правилнику о 

унутрашњој организацији и систематизацији стручно-административне 

службе ВКС. Донета је одлука да се обезбеде сва законска права које 

тај запослени остварује. Рок за извршење је 31.12.2013. године.   

 

Ад. 5.ц  Разно „ Упознавање са радном верзијом Правилником у 
погледу простора, опреме и стручног кадра за обављање ВО и 

садржини и начину вођења регистра извођача ВО „ 

 

Чланови Управног одбора су се упознали са радном формом 
Правилника, и закључено је да се у најкраћем року упути један допис  
Управи за ветерину где би се затражила информација да ли је тај 
Правилник у оптицају или није. У случају позитвног одговора, ВКС 
шаље писмо министру Пољопривреде шумарстава и водопривреде 
који и доноси тај Правилник, са захтевом да у доношењу Правилника 
буде укључени и представници ВКС. 

  
Ад. 5.б Разно „ Информација у вези дописа Уставног суда у вези 

спорних одредби Правилника ВКС о лиценци за обављање 

ветеринарске делатности „ 

  

Одлучено је да се поступи по инструкцији Уставног суда уз 
консултацију правног заступника ВКС. 
 

Ад. 5.ф Разно « Извештај са скупа из Даблина» 

 

Саша Стокић је уз писани извештај чланове УО и усмено известио са 

Европског Конгреса FEСAVA- Дублин 2-5 октобра.  

 

Ад. 5.д Разно  

Извештај ће се путем мејла доставити члановима УО. 

 



Ад. 5.е Разно  

 

Извештај ће се путем мејла доставити члановима УО. 

 

 

Седница је завршена у  15,00 часова. 
 
 
         
     Записник водио         Записник оверава 
      Секретар ВКС                Председник Управног одбора              
Жолт Кало, др вет ,с.р.            Радош Раилић, др вет, с.р. 
 


