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Записник 
 
са одржане 83.  седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије. Седница је 
одржана 18.07.2016. године у просторијама хотела My place у Нишу са почетком у 09,00 
часова. 
 
У раду седнице учествовали:  
 
Председник УО: Миодраг Милковић  
Чланови: Мирослав Дабић, Драгана Бајић, Милан Ђорђевић, Ненад Петровић и 
Владимир Пауновић. 
Седници су присуствовали: Председник ВКС Давор Шашић, правник ВКС Александра 
Плачић.  
Седници нису присуствовали: Небојша Бошњак, члан УО ВКС, због раније преузетих 
обавеза, и секретар Коморе Жолт Кало због коришћења годишњег одмора. 
 
 
Предлози за допуну дневног реда 82. седнице УО : 
 
Милан Ђорђевић:  

1. Успостављање  сарадње са Привредном комором Србије, преговори и 
потписивање Меморандума о сарадњи, подршци и разумевању. 

2. Решавање проблема немања лиценци акредитованих предавача 
програмских едукација ВКС. 

 
Једногласно су прихваћене допуне дневног реда. 

 
1. Усвајање записника са 82.  седнице УО; 
2. Извештај о ситуацији у Републици Србији поводом избијања заразе нодуларни 
дерматитис – председник УО ВКС ДВМ Миодраг Милковић и члан Оперативног штаба 
ДВМ Милан Ђорђевић; 
3. Верификација одлука донетих путем писане сагласности чланова УО ВКС; 
4. Радна верзија новог Статута ВКС – давање сагласности да се Статут да на јавну 
расправу; 
5. Потписивање меморандума о сарадњи и разумевању са ВК Републике Српске и ВК 
Македоније – предлог председника Коморе ДВМ Давора Шашића. 
 
 
Једногласно усвојен дневни ред 83. седнице Управног одбора ВКС са допуном. 
 
 

Ад. 1. Усвајање записника са 82. седнице УО; 
 
Записник са 83. седнице УО усвојен је једногласно. 
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Ад.2. Извештај о ситуацији у Републици Србији поводом избијања заразе 
нодуларни дерматитис; 
 
Миодраг Милковић: Чињеница је да је теренска ветеринарска служба одреаговала 
професионално, брзо и одговорно. У Републици Македонији је за месец дана букнула 
зараза на целој територији. Ми смо успели да болест задржимо на границама Србије. 
Уз сву проблематику која нас је задесила са Управом за ветерину, која је кулминирала 
са сменом директора, реакција је била брза захваљујући ветеринарској служби која је у 
кратком временском року извршила преглед терена. У прве две недеље је највише 
била оптерећена служба у Сурдулици, Босилеграду и Владичином Хану, са само пет 
ветеринара. Сарадња са локалном самоуправом је била проблематична а формирање 
Оперативног штаба је помогло и веома убрзало процес набавке вакцине и реализацију 
мера. Дајем реч представнику ВКС у Оперативном штабу – Милану Ђорђевићу. 
 
Милан Ђорђевић: Оперативни штаб је формиран пре свега због неспособности 
великих научника из Управе за ветерину – Одељења за здравствену заштиту и њиховог 
правовременог обавештавања о кретању болести. Учешће у Оперативном штабу 
представља прву ситуацију када је Комора званично учествовала у неком званичном 
телу. Изнешени су ставови Коморе и примедбе због необавештавања ветеринарске 
струке и неисплаћивања ветеринарских организација што је заслуга Одељења за 
здравствену заштиту. Изнешен је предлог ценовника. Иако су се и представници Владе 
сложили, ми до данашњег дана још увек немамо ценовник. Одржан је и састанак са 
представницима Управе по овом питању. Ветеринарска струка је поново приказала 
спремност у оваквим ситуацијама. О осталим детаљима везаним за учешће у раду 
Оперативног штаба ћу се изјаснити писаним путем. Хвала. 
 
Миодраг Милковић: Дајем реч Ненаду Петровићу. 
 
Ненад Петровић: Као директор Управе за ветерину обавештавам вас о следећем: данас 
је дат налог комплетном руководству Управе за ветерину – свим начелницима да се 
изјасне о предлогу цена које је дала Ветеринарска комора Србије. Данас им је задњи 
рок за изјашњавање и ја као директор Управе за ветерину очекујем одговор у писаној 
форми – да ли прихватају предлог или не, и да се ценовник коначно објави. Што се тиче 
случајева оболелих говеда у Србији - 162 случаја која су утврђена у Србији. Последњи 
случај је идентификован у Бору 17.07.2016. године. Вакцина у износу од 600.000 комада 
је у поступку набавке. 
 
Миодраг Милковић: Мислим да смо медијски добро покрили почетак болести без 
обзира на директне претње смењеног директора Управе да се не објављују никакве 
информације везане за болест, што је било сулудо и несврсисходно. 
 
Ненад Петровић: Извињавам се, заразе се не спречавају ћутањем него радом и 
истином. Према томе, нико на свету није искоренио заразу ако је ћутао. 
 
Закључак: Примају се к знању информације у вези са болести нодуларни дерматитис. 
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Ад.3. Верификација одлука донетих путем писане сагласности чланова УО ВКС; 
 
Одлука: Једногласно се верификују одлуке донете путем писане сагласности. 
 
 

Ад.4. Радна верзија новог Статута ВКС – давање сагласности да се Статут да на 
јавну расправу; 
 
Миодраг Милковић: Сви сте добили радну верзију Статута. Требало би искористити и 
овај данашњи састанак да анимирамо чланове да се укључе у расправу, да прочитају 
Статут, да дају своје мишљење, предлоге и сугестије. То треба урадити и на наредним 
састанцима јер је ово изузетно битан документ. 
 
Милан Ђорђевић: Од 01.августа Статут се објављује на сајту ради јавне расправе са 
упутством о давању сугестија и предлога. 
 
Одлука: Даје се сагласност за објављивање радне верзије Статута на јавну 
расправу. 
 
 

Ад.5. Потписивање меморандума о сарадњи и разумевању са ВК Републике 
Српске и ВК Македоније; 
 
Миодраг Милковић: Дајем реч председнику Коморе. 
 
Давор Шашић: Иницијатива је потекла од председника Ветеринарске коморе 
Македоније и Републике Српске. Мислим да би било јако добро да потпишемо ове 
споразуме и уприличимо састанак и свечано потписивање до краја ове године, с 
обзиром да смо комшијске земље са сличним приликама и проблемима које можемо 
заједно да решавамо.  
 
Одлука: Усваја се предлог за потписивање Меморандума о сарадњи са 
Ветеринарском комором Македоније и Ветеринарском комором Републике Српске. 
 

 
Ад.6. Успостављање сарадње са Привредном комором Србије, преговори и 
потписивање Меморандума о сарадњи, подршци и разумевању; 
 
Миодраг Милковић: Дајем реч предлагачу Милану Ђорђевићу. 
 
Милан Ђорђевић: Сматрам да би требало успоставити сарадњу са ПКС, пре свега из 
разлога што би то било позитивно и корисно за ветеринарску струку, око добијања 
подршке нарочито ради остваривања појединих циљева – измена закона о 
ветеринарству и закона о здравственој заштити. 
 
Одлука: Једногласно се даје сагласност за преговоре и потписивање меморандума 
са ПКС. 
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Ад.7. Решавање проблема немања лиценци акредитованих предавача 
програмских едукација ВКС; 
 
Миодраг Милковић: Дајем реч предлагачу Милану Ђорђевићу. 
 
Милан Ђорђевић: Било је девет лица на списку тема програмиране едукације 
објављеног на сајту ВКС, која нису чланови Коморе и немају лиценцу. У међувремену 
један колега, колега Малетић, се учланио у Комору и извадио лиценцу. Остало је 
осморо људи чија су предавања акредитована а нису чланови коморе. Један од њих 
није ветеринар и не може бити члан коморе нити му треба лиценца – Зоран 
Станимировић који је дипломирани биолог. Сви остали су ветеринари. Чланом 5. 
Статута је прописано да сви дипломирани ветеринари односно доктори ветеринарске 
медицине морају бити чланови Коморе, што је и законска одредба и обавеза. Сви 
предавачи који предају у оквиру Континуиране едукације у организацији Коморе 
морају бити чланови Коморе и имати лиценцу. То мора бити услов за акредитацију с 
обзиром да се предавачи плаћају из чланарина наших чланова. Дали смо пуну подршку 
СО ВКС, коју овом приликом понављам, по питању завођења реда у систему 
лиценцираних предавача, али и реда у самој Комори. Сви предавачи су морали бити 
обавештени о условима, а чланови СО ВКС о томе који предавачи имају лиценцу 
односно који су чланови Коморе. Предлажем да се да подршка СО ВКС, који би 
одредио рок да предавачи испуне овај услов, иначе ће бити скинути са листе предавача 
и тема у оквиру континуиране едукације. Несхватљиво је да поједини професори који 
добијају адекватну новчану накнаду за своја предавања у оквиру едукације од Коморе 
нису чланови Коморе. Не правимо прогон неког, него систем реда, према свима 
једнако. Нека се свима да рок као колеги Малетићу да изваде лиценцу. Сматрам да је 
ово пропуст стручно административне службе а не Стручног одбора који даје све 
напоре да успостави систем вредности за будуће генерације. Мора постојати 
верификација података у формуларима за пријављивање. Верификацију треба да 
изврши секретар својим потписом и да гарантује да су то тачни подаци, те искључиво 
верификоване пријаве да доставља Стручном одбору. 
 
Давор Шашић:  Што се тиче завођења реда, истакао бих да су Уговори са ауторима 
измењени, и убачена клаузула да се накнада и трошкови предавачима неће 
исплаћивати док аутори не изврше све обавезе према Комори. Такође, треба да 
пођемо од самих чланова органа и тела приликом завођења реда, те вас обавештавам 
да ниједном члану који није измирио обавезе за претходну годину неће бити 
исплаћена ни дневница и трошкови пута. 
 
УО ВКС: Слажемо се. 
 
Одлука се доноси једногласно:  
 Пружа се подршка Стручном одбору у погледу започетих активности на 
успостављању система лиценцираних предавача. 
 Даје се сугестија Стручном одбору да одреди рок за предаваче са листе 
тема и предавача у оквиру Континуиране едукације да испуне услов за упис у 
чланство у Комори и подношење захтева за издавање лиценце, с обзиром да се 
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едукације и накнаде за предаваче исплаћују из средстава формираних наплатом 
чланарине и накнаде за издавање и продужавање лиценце. 
 Обавезује се секретар Коморе да својим потписом верификује тачност 
података у захтевима за акредитацију по формуларима који су прописани 
Правилником о стручном усавршавању пре достављања истих СО ВКС на 
одлучивање. 
 
 
У Нишу, дана 18.07.2016. године 
 
 
 
Записник водио правни заступник ВКС     
Александра Плачић, с.р.     др вет. Миодраг Милковић,с.р. 
              председник УО ВКС 
Записник верификовао секретар ВКС 
Жолт Кало, с.р. 


