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Записник 
 
 
са  33. седнице Управног одбора ВКС одржане 04. новембра 2010. године у 
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 12,00 часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови: Нестор Бабин, Бранка Видић, Ненад Милојковић, Саша Стокић, Јелица 
Узелац и Грго Тиквицки. 
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић. 
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу, а пре усвајања 
Дневног реда, предложене су допуне:  Грго Тиквицки предложио је допуну тачком 
«Покретање иницијативе за измену Одлуке о висини накнаде за обележавање 
животиња, Уредбе о висини накнаде за издавање здравствених уверења и Накнаде 
за издавање транспортних уверења», и Зоран Рашић за доношење одлуке о пружању 
помоћи колегама погођеним земљотресом у Краљеву. 
Допуне и предлог дневног реда једногласно су прихваћени.  
 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 06.10.2010. године; 
2. Анализа резултата Изборних скупштина у Регионалним одборима ВКС; 
3. Усвајање предлога Дневног реда Изборне скупштине ВКС; 
4. Усвајање предлога Пословника о раду Изборне скупштине ВКС; 
5. Усвајање предлога новог Ценовника ветеринарских специјалистичких 

института (предлог Поткомисије за цене ветеринарских института ВКС); 
6. Покретање иницијативе за промену Одлуке о висини накнаде за 

обележавање животиња, Уредбе о висини наканде за издавање уверења и 
Накнаде за издавање транспортних уверења; 

7. Покретање иницијативе за разматрање потребе за пружање помоћи колегама 
погођеним земљотресом на подручју Краљева; 

8. Разно  
 
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 06.10.2010. године усвојен је 
једногласно. 
 
Ад. 2.  О резултатима Изборних скупштина у Регионалним одборима ВКС извештај  
је поднела Јаданка Тијанић: Од 2 до 24. октобра одржане су, регуларно заказане, 
Изборне скупштине на регионалним одборима ВКС. На Јужнобачком 25.10. и 
Запанобачком РО 29.10.  одржане су поновљене седнице изборних скупштина ова 
два регионална одбора (на претходно заказаним седницама није било кворума). На 
Топличком и Пиротском РО  нису одржане изборне скупштине јер немају 
регулисану уплату чланарина па тиме ни чланство. Евидентирано је укупно 116 
чланова Скупштине, по структури овај сазив има из ветеринарских амбуланти 11 
представника, ветеринарских станица 68, ветеринарских института 13, 
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ветеринарске службе 2, Факултета вет. медицине 5, 5 представника дистрибутера и 
продаје лекова, из ЦИН-а 1, Министарства одбране 2, школа 1, ветеринарских 
апотека 1, Министарства - Управе 1 и 1 представника из кланица. 
Управни одбор је једногласно закључио да су регионални избори за Скупштину 
Коморе одржани у складу са Статутом ВКС и Законом о ветеринарству. 
За проблем са Топличким и Пиротским РО једногласно је закључено да се на 
Скупштину позову досадашњи председници, шта дозвољава Статут Коморе, а они 
морају да се обавежу да у најкраћем року сазову скупштине и изаберу руководство 
РО. 
 
Ад. 3. Разматран је предлог Дневног реда Изборне скупштине ВКС.  Предлог је 
једногласно прихваћен. Договорено је да се пред саму седницу чланови УО састану 
како би се утврдили предлози за чланове Верификационе, Надзорне и 
Кандидационе комисије. На самој седници изабраће се Изборна комисија, кад се 
утврди ко су кандидати за функције. Сви кандидати имаће право да се обрате 
скупштини излагањем у трајању од 3 до 5 минута.                                                                                         
  
Ад. 4. Управни одбор је једногласно усвојио достављени предлог Пословника о 
раду Изборне скупштине ВКС  уз допуну члана 2. текстом из Статута ВКС који 
појашњава део који се односи на ситуацију када недостаје кворум. Уз позив 
члановима Скупштине поред Пословника треба доставити и образац у који чланови 
треба да упиш податке о броју рачуна за уплату припадајућих накнада за учешће у 
раду органа и тела Коморе. 
 
Ад.5. На основу иницијативе са састанка директора научних и специјалистичких 
ветеринарских института Коморина Поткомисија за цене ветеринарских услуга 
научних и специјалистичких ветеринарских института урадила је предлог 
корекције постојећег ценовника. Предложене промене у ценовнику образложила је 
Бранка Видић. Комисија се руководила променама раста цена на мало и 
инфлацијом у протекле три године и повећањем материјалних трошкова у односу 
на цене из претходног ценовника. Ценовник је  коригован у просеку за 10%, цене 
неких услуга су смањене (услуге за које постоји интерес да се у наредном периоду 
повећа њихова примена), али су неке због повећања цена реагенса повећане, такође 
су уведене и неке нове услуге. 
Управни одбор је једногласно донео одлуку да се предлог новог Ценовника 
ветеринарских специјалистичких института прихвати са важношћу од 08.11.2010. 
године и достави свим институтима, Управи за ветерину и Факултет ветеринарске 
медицине у Београду.  
 
Ад 6. Прихваћена је иницијатива за промену Одлуке о висини накнаде за 
обележавање животиња, Уредбе о висини наканде за издавање уверења и Накнаде 
за издавање транспортних уверења, као и да се Управи за ветерину, приликом 
планирања потребних средстава из буџета, предложи корекција ценовника за 
послове из Програма мера за 2011. годину. Управни одбор се у априлу 2010. године 
обратио Влади републике Србије са предлогом корекција цена за издавање 
здравствених уверења и цене за обележавање животиња. Уредба о висини накнаде 
за уверења промењена је у јуну, али није јасно на основу којих параметара су оне 
повећане. Управни одбор је закључио да остаје на предлозима из априла и у том 



 

 3

смислу ће бити поновно упућен захтев Влади, а копије Министру МПШВ и 
Директору Управе за ветерину. Овај Захтев ће се допунити и захтевом за измену 
Одлуке о накнадама за издавање ветеринарско санитарних уверења. Закључено је 
да би се прихватањем ових повећања поправило се финансијско стање 
ветеринарских организација, а увећао приход буџета. 
 
Ад 7. Управни одбор је донео одлуку да се контактира колега Мишо Коларевић, 
председник Рашког РО, који треба да прикупи податке о стању и потреби за 
пружање помоћи колегама погођеним земљотресом на подручју Краљева, како би 
се донела одговарајућа одлука о начину помоћи. 
 
Ад 8. Разно: 
а) Информисан је УО о допису Управе о почетку акције пероралне вакцинације 
лисица против беснила постављањем мамаца из авиона и спровођењу пројекта ЕУ о 
збрињавању медицинског отпада из ветеринарских организација који се спроводи 
преко ветеринарских специјалистичких института. 
 
б) Управни одбор је информисан о захтеву Управе за ветерину БиХ да им се, ради 
формирања библиотеке, достави списак свих штампаних издања Коморе, која би 
поручили у наредном периоду. За ову поруџбину они ће расписати тендер о јавној 
набавци. 
 
Седница је завршена у 13,45 часова. 
 
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет. мед.                          Радош Раилић, др вет.мед. 
 
 
 
 
 


