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Записник 

 

 

са одржане 88. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије. 

Седница је одржана 05.10.2017. године у просторијама Ветеринарске 

коморе Србије са почетком у 12,00 часова. 

 

У раду седнице учествовали:  

Председник УО: Миодраг Милковић  

Потпредседник УО: Небојша Бошњак  

Чланови: Мирослав Дабић, Милан Ђорђевић, Владимир Пауновић, 

Драгана Бајић и Ненад Петровић. 

Седници су присуствовали: Председник ВКС Давор Шашић, секретар 

Коморе Кало Жолт. 

 

Председник Управног одбора Миодраг Милковић предложио је следећи 

дневни ред за 88. седницу Управног одбора: 

 

1.Измене и допуне Закона о ветеринарству и Закона о сточарству; 

2.Иницијатива за усаглашавањем Правилника о квалитету 

полупроизвода и производа од меса са европском регулативом у 

погледу рокова трајања; 

3.Одлука о висини такси за обележавање, регистрацију и праћење 

кретања животиња и одлука о висини трошкова обележавања и 

регистрације животиња; 

4.Одлука о висини услуга за издавање уверења о здравственом стању 

животиња; 

5.Предлог ценовника услуга ветеринара за наређене мере у 

2018.години; 

 

Миодраг Милковић: Да ли има предлога за допуну дневног реда? 

 

Члан УО Милан Ђорђевић је предложио да прва тачка дневног реда буде 

усвајање записника са 87 седнице УО и за скидање тачке „ Иницијатива 

за усаглашавањем Правилника о квалитету полупроизвода и производа 

од меса са европском регулативом у погледу рокова трајања „ 

 

Предлог председника ВКС Давора Шашића за допуну дневног реда 

седнице УО: 

 

1. Формирање сталне комисије УО ВКС која ће се бавити питањима 

пчеларске праксе у оквиру ВКС. 
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2. Извештај Комисије ВКС формиране ради прикупљања понуда за 

куповину пословног простора ВКС и одлучивању по том питању 

 

Миодраг Милковић:Увози се велика количина замрзнутог меса из ЕУ а 

које се касније одмрзава и пласира као свеже на нашем тржишту. Збот тога 

је настао драстичан пад сточарске производње у Србији и мислим да ми 

ветеринари, као струка  треба да се огласимо по том питању. 

Ненад Петровић: Замрзнуто месо које се увози може се користити само у 

месним прерађевинама. Предлажем да се формирају комисије, експертске 

групе које би  анализирале ове прописе а које су битне за струку.  

Милан Ђорђевић: Тачка 3 да се преформулише. Ми не можемо да 

покрећемо иницијативу, већ можемо тражити од Управе за ветерину да 

достави тумачење овог подзаконског  акта и на основу тога треба урадити 

анализу прописа,  а то је потпуно друга формулација. 

Давор Шашић: Комора има неколико основаних  удружења а која нису 

статутарна. За потребе Коморе једина опција а која је у сагласности са 

Статутом ВКС је да УО формира комисије од стручних људи и то по 

разним питањима и које ће своје извештаје достављати УО. 

Ненад Петровић: Да тачка 3 гласи „ Формирање Комисије која би 

извршила анализу подзаконских аката који индиректно могу да нанесу 

штету ветеринарској струци.“ 

Миодраг Милковић: Сагласан са Ненадовим предлогом. 
 

 

 

Једногласно усвојен допуњен дневни ред 88. седнице Управног одбора 

ВКС 
 

 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање записника са 87. седнице УО; 

2. Измене и допуне Закона о ветеринарству и Закона о сточарству; 

3. Формирање Комисије која би извршила анализу подзаконских 

аката који индиректно могу да нанесу штету ветеринарској 

струци; 

4. Одлука о висини такси за обележавање, регистрацију и праћење 

кретања животиња и одлука о висини трошкова обележавања и 

регистрације животиња; 

5. Одлука о висини услуга за издавање уверења о здравственом 

стању животиња; 

6. Предлог ценовника услуга ветеринара за наређене мере у 

2018.години; 
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7. Формирање сталне комисије УО ВКС која ће се бавити 

питањима пчеларске праксе у оквиру ВКС. 

8. Извештај Комисије ВКС формиране ради прикупљања понуда за 

куповину пословног простора ВКС и одлучивању по том питању 

9. Разно. 
 

 

 

Ад.1. Усвајање записника са 87. седнице УО;  
 

Одлука: Записник је једногласно усвајен. 

 

 

 

 

Ад.2.Измене и допуне Закона о ветеринарству и Закона о сточарству; 

Ад3.Формирање Комисије која би извршила анализу подзаконских 

аката који индиректно могу да нанесу штету ветеринарској струци; 

Дискусија је се водила обједињено за обе тачке дневног реда. 

 

Милан Ђорђевић: Што се тиче измене и допуне Закона о ветерини он је 

набитнији за Комору и струку. Предлажем да УО покрене иницијативу ка 

свим председницима РО да по питању стручних ствари се укључе у рад  

давање амандмана на предстојећој измени и допуни  Закона о ветерини. 

УО да оформи Комисију и упутити је и министру и Одбору за 

пољопривреду као заинтересовану страну по овом питању. 

Ненад Петровић : Закон о лековима и медицинским средствима, Закон о 

сточарству, Закон о добробити животиња и наравно Закон о ветеринарству 

су сет Закона  који се тичу струке.  

Милан Ђорђевић: Да УО формира Комисије у којима ће бити експерти из 

свих области ветеринарске струке  

 

Миодраг Милковић: Једногласно донета одлука о формирању Комисија.  

 

(Рок за формирање 10 дана, Председник УО да предложи чланове 

Комисијe). 
 

 

Ад. 4. Одлука о висини такси за обележавање, регистрацију и праћење 

кретања животиња и одлука о висини трошкова обележавања и 

регистрације животиња; 

Ад. 5. Одлука о висини услуга за издавање уверења о здравственом 

стању животиња; 
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Дискусија је се водила обједињено за обе тачке дневног реда. 

 

Миодраг Милковић: На данашњем састанку  председника РО ВКС су се 

изјаснили  да остане ова висина накнаде за обележавање, односи си на 

укупну висину накнаде.  

Милан Ђорђевић: Држава не ради ништа и наплаћује таксе, а поставља се 

питање на основу чега? Вечито се постав ља питање висина услуге 

издавање нечега. Код нотара обична овера документа тј; потпис износи 360 

динара. Код нас власник потисује: уверење, потврду о праћењу и кретању 

животиња и потврду о пријави догађаја, то су три потписа.  

 

Давор Шашић: Такса износи 188 динара, власник је дужан 24 сата пре 

издавања уверења да донесе 2 попуњена примерка пријаве догађаја 

надлежном ветеринару. У случају да власник животиње не попуни већ ја 

попуњавам уместо њега,  то кошта 200 динара, попуњена пријава догађаја. 

Трећа ставка је потврда о праћењу и кретању животиња и цена накнаде 

услуге за попуњавање тог документа је 300 динара. Услугу уписа у 

регистар наплаћајем 50 динара. Услуга ванредног решавања , ван радног 

времена или дан за дан, цена те услуге  је 212 динара. Максималан износ је 

950 динара. За свиње, козе и овце наплаћујемо само таксе.  

 

Милан Ђорђевић: Суштина је да  имамо јединствене трошкове поступка 

издавања уверења по потврди за услугу. Поред издавања здравственог 

уверења, пријаве догађаја, праћење и кретање животиња плус ми имамо 

још додатно  уношењење у књигу издатих уверења и проверу у централној 

бази. Много је једнаставније направити следећу калкулацију. Трошкови 

поступка услуге издавања по потврди да буде 800 динара плус таксе и плус 

ПДВ, на овај иснос се додаје прописана РАТ и то треба да буде исто у 

целој земљи. Ово важи искључиво у радно време, ван радног времена 

примењује се Закон о раду.  

 

Закључак: 

 

Написати процедуру која обухвата поступак издавање уверења о 

здравственом стању уз образложење цена. 

 

Именована је комисија: Милан Ђорђевић (председник комисије) и Небојша 

Бошњак.  

 

Једногласно усвојено. 
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Ад. 6. Предлог ценовника услуга ветеринара за наређене мере у 

2018.години; 

 

Закључак: Управни одбор ВКС да затражи од Управе за ветерину 

предвиђене  програмске активности за 2018-ту годину.  

 

Једногласно усвојено. 

 

Ад.7. Формирање сталне комисије УО ВКС која ће се бавити 

питањима пчеларске праксе у оквиру ВКС. 

 

Давор Шашић: Окупили смо колеге који се баве овом тематиком. Колеге 

који су или научни радници или се баве пчеларском праксом. Разлог 

формирање ове Комисије је да би својим ангажманом помогла Управном 

одбору ВКС у овој области. Комисија за свој рад одговара УО Коморе. 

 

Једногласно прихваћен предлог о формирању Комисије која ће се 

бавити питањима пчеларске праксе у оквиру ВКС. 

 

 

Ад. 8. Извештај Комисије ВКС формиране ради прикупљања понуда за 

куповину пословног простора ВКС и одлучивању по том питању 

 

Давор Шашић: Скупштина ВКС је донела одлуку о куповни пословном 

простора, и у финансијском плану имамо одвојена средства. Формирана 

Комисија од стране УО је обишла  8 пословних простора. 

 

Милан Ђорђевић: На седнци УО у Крагујевцу  формирана је 

четворочлана Комисија која је требала да достави извештај УО ради 

куповине пословног простора. Комисију чине: Давор Шашић, Владимир 

Пауновић, Александар Спасовић и Милан Ђорђевић. Комисија је осим 

простора водила рачуна и о капацитету паркинга као и о удаљености од 

ФВМ и Управе за ветерину, а пре свега да ли простор задовољава услове са 

пратећом документацијом. 

 

Закључак: Усвојен је Извештај Комисије.  

 

Усвојен је захтев Милана Ђорђевића да по завршетку састанка сви чланови 

УО  обиђу предложене пословне просторе од стране Комисије и да се 

након тога на електрској седници УО донесе одлука. 

 

 

Сатанак се завршио у 14, и 30. 
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