
ЗАПИСНИК 

 

са 3. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 28. маја 2007. године са 

почетком у 13,20 часова у Сали за седнице Факултета ветеринарске медицине у Београду. 

 

Седници су присуствовали:  

Председник УО Радос Раилић, дипл.вет.; 

Потпредседник УО Нестор Бабин, дипл.вет.спец.; 

Чланови: 

др Бранка Видић, професор, представник ЈВС; 

Ненад Милојковић, дипл.вет.; Саша Стокић, дипл.вет. и Грго Тиквицки, дипл.вет.спец., 

представници ветеринарских организација у Управном одбору. 

У раду седнице учествовали су др Зоран Рашић, председник ВКС, Владимир Богдановић, 

председник Надзорног одбора, и Јадранка Тијанић, секретар ВКС. 

Седници није присуствовао Славољуб Станојевић, дипл.вет., представник Министарства у УО. 

 

Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и поздравио присутне. 

Члановима је достављен предлог дневног реда: 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора ВКС од 13.априла 2007. године; 

2. Предлог минималног Ценовника ветеринарских услуга; 

3. Извештај о току израде појединих правилника предвиђених Статутом Коморе; 

4. План рада и финансијски план; 

5. Припрема наредне седнице Скупштине Коморе; 

6. Договор о начину и критеријумима које треба, у интересу ветеринара, заступати у 

предстојећим разговорима са Управом за ветерину (Конкурс за уступање послова из 

Програма мера, услови Уговора и др.); 

7. Одлука о издвајању месечних средстава за помоћ деци професора Синовец; 

8. Разно. 

 

Председник УО је замолио присутне за евентуалне измене и допуне.  

Грго Тиквицки је предложио да се дневни ред допуни под тачком  “8. Разно” информацијом о 

одржавању 9. саветовања “Цлиница ветеринариа”. 

Прихваћен је Дневни ред са предложеном допуном. 

 

Ад. 1. Записник са Друге седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 13. 

априла 2007. године је усвојен једногласно. 

 

Ад. 2. Управни одбор је констатовао да су приликом формирања Регионалних одбора, према 

Пословнику о раду Оснивачких скупштина, изабрани органи и тела РО. При сваком РО 

формирана је Комисија за цене, која броји од пет до седам чланова. Све Комисије одржале се 

састанке на којима је разматран Предлог ценовника, који је сачинио Нестор Бабин. Ценовник је 

у целини био за 20% већи од до сада важечег, донетог 1. фебруара 2005. године. Председници 

Комисија контактирали су Н.Бабина и пренели  примедбе и сугестије. На основу тога урађен је 



предлог за ову седницу ( у прилогу оригинала Записника). Коначну цену сваке услуге треба 

увечати за висину ПДВ-а.  

 

После уводних напомена у дискусији, која је уследила, учествовали су сви присутни чланови 

Управног одбора. Разматран је Ценовник у целини и по појединим ставкама, питања примене 

Ценовника и последице које ће проистећи у колико се неко не буде придржавао минималних 

цена, указано на разлоге због којих треба сазвати састанак Комисије за цене и констатовано да 

ценовник треба допунити ценама услуга на фармама. 

 

Закључено је да: 

1. Предлог ценовника не садржи ПДВ и зато треба урадити корекцију свих цена (сем послова 

санитације и ДДД, шифре 11010-11150 које су ослобођене), а онима који нису у систему 

ПДВ-а нагласити да су ово за њих коначне минималне цене које плаћа корисник; 

2. Сазвати Комисију за цене ВКС, 8. јуна 2007. године, која треба да размотри овај кориговани 

предлог Ценовника. Тиме ће се уважити сви предлози и примедбе и оставити могућност да 

се разјасне и усагласе све спорне ставке. Што више ветеринара буде укључено у доношење 

коначног ценовника, то ће бити мање неспоразума око примене.    

3. Уједначити цене по врстама и категоријама  животиња. 

4. Формирати и сазвати Поткомисију за цене услуга ветеринарских специјалистичких 

института, чији ценовник није мењан од 2002. године.  

5. Задужени су Н.Бабин и Г.Тиквицки да за састанак Комисије за цене припреме предлог 

Минималног ценовника ветеринарских услуга које се обављају на фармама. 

6. Да би се Ценовник применио неопходно је донети Дисциплинско-етички правилник и 

Правилник о стручним смерницама који треба да припреми Стручни одбор, а Скупштина 

Коморе усвоји на следећој седници. 

 

Ад. 3. Управни одбор је констатовао да, и поред обећања Управе дате 5. априла, још увек нисмо 

од Министарства добили сагласност на Правилник о лиценци, што блокира наставак послова на 

успостављању система рада Коморе.  

 

Етички комитет сазван је за 5. јун и на тој седници треба да буде усвојен текст предлога 

Кодекса ветеринарско-медицинске етике у Републици Србији. На тој седници биће изабран 

председник ЕК и  координатор за израду предлога Дисциплинско-етичког правилника. 

 

Председник Коморе је задужен да контактира председника Стручног одбора, који треба да 

организује рад овог тела, донесе предлог Правилника о стручном усавршавању ветеринара и 

започне рад на предлогу Правилника о струковном надзору и стандардизацији послова у 

ветеринарству.  

 

Ад. 4. Председник Управног одбора Радош Раилић припремио је предлог финансијског плана за 

2007. годину ( у прилогу оригинала Записника ). Образложио је поједине ставке које се односе 

на приходе узимајући у обзир да се са издавањем лиценци започне у овој години. Поред 

очекиваних расхода за рад стручне службе Коморе, који се обезбеђују из прихода од 

досадашњих активности (издавачка делатност и организација стручних скупова), сви остали 

расходи морају бити усаглашени са оствареним приходом. У плану је да се до краја године 

организује барем једна седница Скупштине Коморе, такође је потребно обезбедити средства за 



покриће трошкова накнада за рад председника ВКС и УО, путних трошкова и дневница за 

чланове УО, Надзорног одбора, Стручног одбора и Етичког комитета, чланарине у 

међународним организацијама, семинаре, едукације, фондове, набавку опреме (рачунар, 

штампач, обнова мреже и столице) и евентуалну адаптацију просторија. 

Предлог финансијског плана прихваћен је једногласно ( 6 “за”, 0 “против”) како следи, уз 

измену коју је предложио председник Надзорног одбора В.Богдановић да се трошкови накнада 

за путне трошкове по позиву чланова УО смање за 40.000, а средства пребаце за потребе 

Надзорног одбора. 

Финансијски план прихода и расхода Ветеринарске коморе Србије за 2007. годину: 

 

Ад. 5. Управни одбор је једногласно закључио да, собзиром да немамо мишљење о Правилнику 

о лиценцама, није реално  очекивати да се Скупштина Коморе одржи како је планирано 5. јула 

2007. године. Скупштину треба планирати за крај септембра, најкасније у првој недељи 

октобра. До тада треба завршити припрему предлога Кодекса, Дисциплинско-етичког 

правилника, Правилника о стручном усавршавању, Правилника о стручном надзору, урадити 

евентуалне измене или допуне Правилника о лиценци, средити Регистар ветеринара и 

конституисати Етички комитет. 

 

Ад. 6. Разматрајући питања која се односе на разговоре са Министарством о предстојећим 

конкретним пословима, чланови Управног одбора прихватили су предлог председника Коморе 

да се са директором Управе за ветеринарство Мирославом Маринковићем уговори састанак на 

коме би се разговарало о односу Коморе и Министарства. У протеклом периоду се показало да 

је од стране Министарства постојала опструкција рада Коморе. За тај састанак се треба добро 

припремити и новог директора упознати са досадашњим радом и одлукама Управног одбора 

које се односе на сарадњу са Министарством. Врло је важно да се има информација о редоследу 

послова које Министарство у предстојећем периоду има намеру да предузме, како би се 

синхронизовао рад и донела решења која је могуће спровести у пракси. Мора се инсистирати да 

се Комора укључи око поделе послова по Конкурсу за уступање послова по Програму мера. 

 

Ад. 7. Према закључку са седнице УО од 13. априла 2007. године Управни одбор донео је 

одлуку да се свим ветеринарским организацијама упути допис са молбом да у оквиру својих 

могућности помогну деци рано преминулих професора ФВМ у Београду Снежане и Златана 

Синовец. Прикупљена средства била би наменски одвојена на рачуну Коморе и уплаћивана, у 

месечним ратама, док старије дете не заврши факултет.  

Одлука је једногласно усвојена ( 6 “за”, 0 “против”). 

 

Ад. 8. Под тачком “Разно” информацију о одржавању 9. саветовања “Цлиница ветеринариа” на 

Палићу у периоду од 18-22. јуна 2007. године дао је Грго Тиквицки, а Јадранка Тијанић о 5. 

симпозијуму “Исхрана, репродукција и заштита здравља говеда” који ће се одржати у Бањи 

Кањижи од 4 - 7. јула 2007. године.  

Председник Управног одбора захвалио је присутнима на активности и стрпљењу. Седница је 

завршена у 16,30 часова. 

 

Записник водила      Записник оверава 

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

Секретар ВКС      Председник Управног одбора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из записника са ИИИ седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије, тачка 7. 

Дневног реда “Одлука о издвајању месечних средстава за помоћ деци професора Синовец”, 

одржане 28. маја 2007. године у Београду: 

 

 

 

...........   непотребно изостављено   ................ 

 

 

 

 

На основу члана 4. тачка 25. Статута Ветеринарске коморе Србије  Управни одбор ВКС  доноси  

 

 

Одлуку 
 

 

 

о упућивању дописа свим ветеринарским организацијама са молбом да у оквиру својих 

могућности помогну деци рано преминулих професора ФВМ у Београду Снежане и Златана 

Синовец. Прикупљена средства била би наменски одвојена на рачуну Коморе и уплаћивана, у 

месечним ратама, док старије дете не заврши факултет. 

 

  

У Београду, 30. мај 2007.године   Председник Управног одбора  

            Радош Раилић, дипл.вет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из записника са ИВ седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије, тачка 3. 

Дневног реда “Разно”, одржане 10. јула 2007. године у Београду: 

 

 

 

...........   непотребно изостављено   ................ 

 

 

 

 

На основу члана 4. тачка 25. Статута Ветеринарске коморе Србије  Управни одбор ВКС  доноси  

 

 

Одлуку 
 

 

 

да се не чека са уплатом средстава по основу дописа свим ветеринарским организацијама са 

молбом да у оквиру својих могућности помогну деци рано преминулих професора ФВМ у 

Београду Снежане и Златана Синовец, већ да се из средства Коморе издвоји 20.000 динара 

месечно. 

 

  

У Београду, 13. јул 2007.године   Председник Управног одбора  

            Радош Раилић, дипл.вет. 
 


