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Записник 
 
са одржане 85.  седнице  Управног одбора Ветеринарске коморе Србије. Седница је 
одржана 30.11.2016. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 
10,00 часова. 
 
У раду седнице учествовали:  
 
Председник УО: Миодраг Милковић  
Потпредседник: Небојша Бошњак  
Чланови: Мирослав Дабић, Милан Ђорђевић, Владимир Пауновић. 
 
Због ранијих преузетих обавеза седници нису присуствовали: Драгана Бајић и Ненад 
Петровић. 
 
Седници су присуствовали: Председник Давор Шашић, председник НО Милош 
Петровић, правник ВКС Александра Плачић, секретар Коморе Жолт Кало и председник 
РО III  Војислав Илић.  
 
 
Предлози за допуну дневног реда 85 седнице УО : 
 
Предлагач Давор Шашић: 5. Одржавање редовне скупштине ВКС 
Предлагач Владимир Пауновић: 6 Иницијатива за измену Правилника о спровођењу 
здравствене заштите животиња за 2017 годину где би се набавка вакцине против 
беснила набављала по комерцијалним условима. 
6. Поступање Управног одбора по препоруци Надзорног одбора. 
Предлагач Милан Ђорђевић:8. Додела захвалница  поводом десетогодишњице Коморе 
1. Усвајаље записника са 84. Седнице УО. 
 
Једногласно су прихваћене допуне дневног реда. 

 
 
Једногласно усвојен дневни ред 85. седнице Управног одбора ВКС 
 
 
1. Усвајање записника са 84. Седнице УО. 
2. Сумирање јавне расправе о предлогу новог Статута ВКС; 
3. Извештај ревизора; 
4. Програм мера здравствене заштите животиња за 2017.годину  
5. Одржавање редовне скупштине ВКС 
6. Иницијатива за измену Правилника о спровођењу здравствене заштите животиња 
за 2017 годину где би се набавка вакцине против беснила набављала по 
комерцијалним условима. 
7. Поступање Управног одбора по препоруци Надзорног одбора. 
8. Додела захвалница  поводом десетогодишњице Коморе 
9. Разно 
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 Ад 1. Усвајање записника са 84. Седнице УО. 
 
Миодраг Милковић: Уздржавам се гласања о записнику док не одслушам аудио 
снимак са 84. Седнице УО. 
 
Записник са 84. Седнице УО је усвојен са 4 гласа, за су гласали ( Владимир Пауновић, 
Мирослав Дабић, Милан Ђорђевић и Небојша Бошњак ) 
 
Ад.2.Сумирање јавне расправе о предлогу новог Статута ВКС; 
 
Милан Ђорђевић: О овој тачки не можемо данас да говоримо јер јавна распарава није 
завршена из разлога што до 01.12.2016. године колеге могу доставити своје 
амандмане, а мораћемо сачекати и до понедељка, у случају да је неко  путем поште 
послао своје амандмане. 
Небојша Бошњак: Предлажем да не дискутујемо о овој тачки дневног реда. 
Војислав Илић: Овде имамо случај кадија те тужи кадија ти суди где ће трочлана 
комисија која је учествовала у изради нацрта Статута исто да одлучује о амандманима 
на тај предложени нацрт Статут и то ће се на крају решавати на Скупштини ВКС. Након 
краће расправе Војислав Илић је напустио састанак. 
Миодраг Милковић: Пет округа са југа Србије је одбило предлог Статута у целини из 
разлога што није поправљив и у супротности је са ЗОВ.  
Владимир Пауновић: Након пристиглих амандмана да радна група у проширеном 
саставу после 25.12.2017. године  да организује један састанак са свим  предлагачима 
амандмана. 
Мирослав Дабић: Да се трочлана комисија за израду Статута (Александра Плачић, 
Ненад Петровић, Милан Ђорђевић)  прошири са по два представника испред Стручног 
и испред Надзорног одбора ВКС, и да након обраде свих пристиглих амандмана 
проширена радна група организује један заједнички састанак са свим предлагачима 
амандмана. 
 
Једногласно усвојен предлог Мирослава Дабића 
 
Закључак: Да се трочлана комисија за израду Статута прошири са по два 
представника испред Стручног и испред Надзорног одбора ВКС, и да након обраде 
свих пристиглих амандмана проширена радна група организује један заједнички 
састанак са свим предлагачима амандмана. 
 
Ад 3. Извештај ревизора; 
 
Миодраг Милковић: Извештај ревизора је непотпун, штуро објашњен и недовољно 
поткрепљен документима. 
Милан Ђорђевић: Што се тиче извештаја овлашћеног ревизора ја не сматрам да је 
штур. Комора је добила  пет тачки, конкретне ствари а које Комора треба да 
имплементира  а за које је  добила негативно мишљење од ревизора. Ми немамо 
Правилник о попису а  Закон о рачуноводству члан 16. и члан 18.   тачно регулише ту 
област. У Статуту ВКС  јасно је дефинисано  у члану 25. тачка 16.  да Управни одбор 
доноси Правилник о рачуноводству.   
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1. Немамо Правилник о попису.  
2. Немамо Правилник о рачуноводству.   
 
Предлажем да шеф рачуноводства и правник ВКС израде нацрте Правилника о 
рачуноводству и Правилник о попису у року од 15 дана    
 
Једногласно усвојен предлог Милана Ђорђевића 
 
Одлука: Шеф рачуноводства и правник ВКС да израде нацрте Правилника о 
рачуноводству и Правилник о попису у року од 15 дана    
 
Миодраг Милковић: Препоруке ревизора морамо усвојити и то све, од 1 до 5 и то је 
законска обавеза. 
 
Милан Ђорђевић: Накнаде за путне трошкове и дневнице су се исплаћивала на основу 
Правилника а који није добио сагласност од надлежног министартва. У  ревизирском 
извештају  се наводи  да је  у претходном периоду о томе где да се новац орочи на 
штедњу одлучивао Управни одбор а то по Статуту ВКС  не спада у надлежност Управног 
одбора,  већ финансијама  располаже искључиво председник ВКС.  Да би се ефикасно 
наплатила сва потраживања за дугове  за лиценцу и чланирану неопходно је да се 
потпише документ о признању  дуга и примењивајући ово од стране стручне службе 
ВКС акумулирала би се већа средства у Комори.   
 
 1- Предлажем да се формира радна група за измену Правилник о лиценци, где 
би се дефинисало да се накнада за лиценцу плаћа у целости и то унапред а не плаћање 
на годишњем.  Стручни одбор укључити у израду предлога Правилник о лиценци. 
 2- Предлажем да се формира комисија за израду Правилника о надокнадама  
извршиоца  по обављеним  пословима.  За комисију предлажем председника ВКС, 
правну службу и шефа рачуноводства Коморе. 
 3- Предлажем да правна служба ВКС изврши комплетну проверу документације 
пре свега у вези што је ревизор назначио да би се евентуално пронашао основ за 
одговорност  одговорних  лица у Комори и да се види да ли је њиховим поступањем 
узрок наношења имовинске штете Комори. Да се о томе правна служба обавеже и да  о 
томе обавести председника и Управни одбор ВКС са препоруком и мишљењем. 
 
Миодраг Милковић:  Стављам на гласање, ко је за то да се препоруке ревизора  од 1 
до 5 усвоје, као и предлози Милана Ђорђевића (1,2,3)  
 
Одлука:  једногласно донета одлука  
 
 
Ад 4. Програм мера здравствене заштите животиња за 2017.годину  
 
Миодраг Милковић:  Министру  ПЗЖС смо упутили дана  30.09.2016. године допис а на 
који нисмо добили одговор. Управа за ветерину је та која формира радну групу за 
одређивање критеријума за расподелу терена. Чланство ветеринарске струке је 
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незадовољно са  радом Управе за ветерину, и предлажем да упутимо протест 
министру. 
Милан Ђорђевић: Програм мера се доноси до 31. Јануара. Ми можемо да пошаљемо 
притужбу на непоступање државног органа по допису. 
 
Небојша Бошњак: Предлажем да се упути притужба на рад Министру. 
Миодраг Милковић:Предлажем  да се упути притужба на рад Управи за ветерину. 
 
Предлог Небојше Бошњака  да се упути притужба на рад Министру: 
 
За ( Мирослав Дабић, Милан Ђорђевић, и Небојша Бошњак.  
Уздржан : Владимир Пауновић 
Против: Миодраг Милковић 
 
Одлука: Да се упути притужба на рад Министру  
 
Ад 5. Одржавање редовне скупштине ВКС 
 
Давор Шашић: Предлажем да се Скупштина одржи крајем јануара евентуално 
почетком  фебруара. Са обзиром на прошлогодишње проблеме са факултетом  те  да 
не би дошли у сличну ситуацију предлажем следећ . Имам информацију да би ВМА 
уступила Комори њихов амфитеатар, па бих задужио Милана Ђорђевића да прикупи 
информације око услова и термина за уступање амфитеатра  на ВМА  у случају да 
амфитеатар ФВМ не буде био слободан за одржавање редовне Скупштине ВКС. 
 
Одлука:  једногласно донета одлука  
 
 
Ад 7. Поступање Управног одбора по препоруци Надзорног одбора. 
 
Миодраг Милковић: Предлажем да се усвоји препорука НО и да се избрише део 
одлуке који се односи о пријему  правника у стални радни однос у ВКС  и то у делу где у 
одлуци  стоји да правник ВКС има бланко овлашћења. Такође да у будуће да дописи 
који излазе из ВКС а тичу се струке потписује искључиво председник ВКС а не правник. 
 
Милан Ђорђевић: Ја се не слежам са тим. То би значило да свако може да мења 
претходне записнике  ако му  нешто не одговара. За мене бланко овлашћења не значе 
ништа. Нико запослен у ВКС не може да уради ништа без налога председника ВКС, УО 
или НО. Сваки самостални акт је моментални отказ. Ја не видим шта је овде спорно и 
не слажем се да треба да се мења записник. 
 
Миодраг Милковић: Предлажем да се брише бланко овлашћења. Углед и снага 
потписа председника ВКС увелико превазилази углед правника и он би требао да 
потписује документе који излазе из Коморе. 
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Милан Ђорђевић: Не слажем се са тим . На дописе и притужбе када сам писао против 
министра,  одговоре које сам добијао најчешће су потписивали државни секретари и 
правна служба по овлашћењу министра.  
Небојша Бошњак: Мислим  да потпис нема никакву тежину, битан је меморандум ВКС. 
Бланко овлашћења не значе ништа, јер ни један допис није изашао из Коморе без 
сазнања и сагласности  председника Коморе. 
Милош Петровић: Сви смо сложили на седници НО да битна документа треба да 
потписује председник Коморе. Недопустиво је да  на изводу са записника са прошле 
седнице Надзорног одбора стоји  с.р  Милош Петровић и то без мог претходног 
сазнања о томе. 
 
Препоруке Надзорног одбора да се брише бланко овлашћења  и да битне документе 
потписује председник ВКС. 
 
За су гласали ( Миодраг Милковић и Мирослав Дабић) 
Против ( Милан Ђорђевић и Небојша Бошњак ) 
Уздржан ( Владимир Пауновић) 
 
Одлука: Није усвојен предлог НО. 
 
 
Ад 6. Иницијатива за измену Правилника о спровођењу здравствене заштите 
животиња за 2017 годину где би се набавка вакцине против беснила набављала по 
комерцијалним условима. 
 
Одлука:  Једногласно прихваћен предлог Владимира Пауновића 
 
 
Ад. 8. Додела захвалница  поводом десетогодишњице Коморе 
 
Милан Ђорђевић: Предлажем да свих 12 ветеринарских института добију захвалницу 
за рад као и , ФВМ у Београду , департман у Новом саду, Управа за ветерину , 
ветеринарска служба војске РС такође и  бившем секретара ВКС Јадранку Тијанић и 
Нестору Бабину. Нека буде израђено  укупно 20 захвалница.  
Могућност да се евентуално допуни списак.   
 
Одлука:  Једногласно прихваћен предлог Милана Ђорђевића 
 
 
Ад. 9. Разно 
 
Давор Шашић:  ВС Тутин је задесила поплава и колега Салих је упутио  допис Комори. 
Штета се процењује на 2 милиона динара. Контактирао сам председника Рашког РО и 
замолио га да провери да ли је још нека станица/амбуланта поплављена. На 
наменском рачуну ВКС за санацију од поплава је износ од 4.200 евра које је донирала 
Ветеринарска Комора Пољске. Чланови УО ће електронским путем донети одлуку по 
овом питању. 
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Одлука:  Једногласно усвојено 
 
Давор Шашић:  На састанку са деканом ФВМ речено је да је накнада за закуп 
просторија ВКС у згради ФВМ на првом јавном позиву је око 60.000 динара месечно а 
на који се нико није јавио. Ако се нико не јави на другом конкурсу на трећем ће за 20 % 
бити умањена накнаде за закуп просторија и у том случају ако Коморе закупи 
просторије да ће факултет у том случају плаћати накнаду за чланарину Комори за своје 
запослене. 
 
 
  
У Београду, дана 30.11.2016. године 
 
 
 
Записник водио секретар ВКС     
      Кало Жолт, с.р.       
 
     




