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Записник 
 
 
са  37. седнице Управног одбора ВКС одржане 18. јануара 2011. године у сали 
Зоопарка „Тигар“ у Јагодини (повод обележавање „Вет 2011“) са почетком у 12,00 
часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови: Весна Вуловић, Зоран Маринковић, Миленко Перић, Саша Стокић, 
Снежана Цуцуровић и Зоран Рашић.  
У другом делу седнице раду се придружио директор Управе за ветерину Зоран 
Мићовић. 
Састанку су присуствовали председник ВКС Грго Тиквицки, председник 
Надзорног одбора ВКС Владан Рајковић и секретар Коморе Јадранка Тијанић. 
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу предложио да док 
се не заврши састанак директорта ВСИ прво разматра трећа тачка предложеног 
дневног реда. Предлог дневног реда једногласно су прихваћени.  
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
 

1. Усвајање записника са седница Управног одбора ВКС одржаних 04. и 
20.11.2010., те 04.12.2010. године, као и заједничке седнице УО и 
председника Регионалних одбора ВКС одржане 28.12.2010. године; 

2. Обавештење Комисије за заштиту конкуренције у вези Ценовника 
ветеринарских услуга;  

3. Разговор са Зораном Мићовићем, директором Управе за ветерину; 
4. Разно.  

 
 
Ад. 1. Управни одбор усвојио је једногласно предлоге записника са седница 
Управног одбора одржаних 04. и 20.11., те 04. и 28.12.2010. године. 
 
Ад. 2.  Управни одбор разматрао је Обавештење са позивом на изјашњење 
Комисије за заштиту конкуренције у вези пресуде Управног суда  којом се одбија 
тужба Коморе против решења Комисије којим је Минимални ценовник 
ветеринарских услуга (од 1.маја 2008. године) проглашен забрањеним споразумом. 
Адвокатска канцеларија Коморе припремила је текст изјашњења по захтевима 
Комисије који је члановима Управног одбора достављен за ову седницу. Главна 
замерка Комисије је да се Комора, поред тога што је донела забрањени акт, није 
придржавала препорука које је Комисија дала. Шта више донела је тзв. 
„Препоручени ценовник“ што је по њиховој оцени контрирање одлуци Комисије и 
индиректно сугерисање ветеринарима да се држе спорног ценовника.  Закључено је 
да се у тексту Изјашњења покуша још једном објаснити суштина постојања 
Препорученог ценовника, на шта по Закону о ветеринарству и Статуту Комора има 
право и што не може бити предмет одлучивања Комисије.  
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Управни одбор је једногласно подржао предлог председника Грге Тиквицког да се 
код следеће измене и допуне Закона о ветеринарству  у члану 4. став 1. унесе да је 
ветеринарска делатност од посебног значаја.  
 
Ад. 3. У разговору са Зораном Мићовићем, директором Управе за ветерину, 
скренута је посебна пажња на нека питања: 

а) Захтев да Програм мера 2011. године буде објављен што пре како би се 
послови могли на време планирати, јер нема објективних разлога да се касни 
као прошле године; 
б) Постављено је питање издавања дупликата ушних маркица које су и даље 
бесплатне за власника, што је апсурдно и за државу и за ветеринара који то 
треба да уради. 
в) Чланови Коморе сматрају да је цена обележавања животиња, посебно говеда, 
ниска и Управа би требала подржати повећање ових цена; 
г) проблематика активног надзора. 
 

Директор је прихватио да се крајем јануара и почетком фебруара организују 
састанци са представницима Коморе како би се пронашла оптимална решења за ова 
и нека друга питања. 
 
Ад. 4. Разно 
а) На основу члана 25. тачка 8. Статута Ветеринарске коморе Србије  Управни одбор ВКС  
донео је предлог решења о одузимању лиценце број 2732 издате 14.4.2010. године Горану 
Стојанову (ЈМБГ 1902968860051). Лиценца је издата на основу достављене комплетне 
документације према захтевима које прописује Правилник о лиценци ВКС. На основу 
дописа Факултета ветеринарске медицине у Београду од 24.12.2010. године и додатних 
провера установљено је да је Горан Стојанов поднео оверену лажну диплому, због ћега ће  
преко адвокатске канцеларије Коморе бити поднета кривична пријава јавном тужиоцу.  
б) Председник УО је поднео извештај о додели помоћи колегама из Краљева. Од 
прикупљених средстава издвојено је 20.000 динара за помоћ колегиници из Бање 
Ковиљаче која је претрпела штету од поплаве, а обратила се Комори, иако није 
члан. Извештај ће бити постављен на сајту Коморе. 
 
Седница је завршена у 14,10 часова. 
 
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет., с.р.                         Радош Раилић, др вет.мед., с.р. 
 
 


