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Записник 
 
са 23.. седнице Управног одбора ВКС одржане 22. јуна 2009. године у Сали за 
састанке Ветеринарске коморе Србије, са почетком у 11 часова. 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови: Нестор Бабин, Бранка Видић, Саша Стокић, Јелица Узелац и Грго 
Тиквицки. 
Учешће је због одмора оправдао Ненад Милојковић.  
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић. 
Седницу  је отворио и водио Радош Раилић. Подсетио је да је ова седница била 
заказана за 16.06.2009. године, али због недостака кворума није одржана 
(присуствовала три члана УО - Радош Раилић, Саша Стокић и Грго Тиквицки). 
Седница је одложена за 22. јун са предлогом истог дневног реда. 
 
Предлог је једногласно прихваћен:  
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 12.05.2009. године; 
2. Активности Управног одбора између две седнице; 
3. Разматрање предложеног Ценовника услуга за Програм мера за 2009. годину; 
4. Разно. 
 
Ад.1. Записник са седнице Управног одбора од 12.05.2009. године усвојен је без 
примедби. 
 
Ад.2. У складу са закључцима претходне седнице Управног одбора у протеклом 
периоду највећи број активности односио се на проблеме проистекле из Уредбе 
Владе о фискализацији ветеринарске делатности од 1. јуна 2009. године. Према 
одлуци УО на сајт Коморе постављена је понуда фирме „Генеко“ за могућу набавку 
каса, а истовремено је од Управе затражено детаљно образложење термина 
„примарна теренска здравствена заштита животиња“. Комора је учествовала на 
састанку Заједнице предузетника ПКС 26.05. коме су присуствовали представници 
лекарске, стоматолошке и адвокатске коморе на коме је покренута иницијатива за 
укидање ове Уредбе. У међувремену се наша Комора прикључила иницијативи 
прикупљања 100.000 потписа потребних за покретање иницијативе за укидање ове 
Уредбе у Народној скупштини Србије. Прикупљено је око 3400 потписа.  
Управни одбор је закључио да се од Министарства финансија поновно затражи 
појашњење примене Уредбе јер и даље постоје бројне нејасноће.  
У протеклом периоду било је активности представника Коморе у вези проблема 
око спровођења Програма мера за 2009. годину. Након састанка у Управи за 
ветерину 25.05.2009. године, на којем им је предочен предлог Ценовника за 
послове из Програма мера у 2009.години, председник Коморе Зоран Рашић и 
председник Управног одбора ВКС Радош Раилић о садржају разговора 
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информисали су стручну јавност преко сајта Коморе. С обзиром на економску 
ситуацију Министарство је  предложило цене које су ниже него што су биле за 
спровођење Програма у 2008. години. Тако је предложено да на терет буђета цена 
нпр.туберкулинизације буде 100 динара, вађења крви 50, а вакцинације свиња 30 
динара, уз могућност наплате разлике у цени од власника животиње на основу 
слободне одлуке ветеринарских организација, с тим што би ветеринарске 
организације саме набављале и плаћале вакутајнере, туберкулин и остала потребна 
средства. Представници Коморе су такође информисани да се у овом тренутку не 
зна када ће бити измирена дуговања према ветеринарским станицама за 
2009.годину и институтима из 2008 и 2009. године. Представници ВКС су 
саслушали информацију и изнели свој став да овакво виђење решавања проблема 
реализације Програма мера у 2009. представља неодржив приступ Државе у 
заштити здравственог стања становништва, због чега се Програм и спроводи, а 
уједно представља деградацију целокупне ветеринарске струке. Представници 
Коморе су истакли да пољопривредни произвођачи због изузетно лошег 
материјалног стања неће бити у могућности да плате ове услуге. Такође ће овакав 
приступ довести до урушавања ветеринарске делатности, затварања бројних 
ветеринарских организација, као и отпуштања великог броја запослених. Од 
Управе је затражено да се предложени Ценовник званично достави Комори, јер 
представници ВКС немају мандат да овакав Ценовник прихвате сходно 
закључцима са састанка одржаних у Комори 25.02. и 09.04.2009. године. 
Достављени предлог биће прослеђен свим регионалним одборима на разматрање по 
хитном поступку. Коначан став струке о предложеном Ценовнику биће достављен 
Управи за ветерину, Министарству пољопривреде, Министарству здравља и 
Председнику Владе. О даљим активностима које се односе на спровођење 
Програма мера за 2009. годину је дискутовано у склопу тачке 3. дневног реда ове 
седнице. 
Управни одбор је обавештен да се Комисија за израду предлога «Правилника о 
условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад…», формирана на 
претходној седници УО, састала 25. маја и 16. јуна и на основу до сада обављених 
послова може се очекивати да ће до краја месеца бити утврђен коначан предлог 
Правилника.  
 
Ад.3. Предлог Ценовника услуга за Програм мера за 2009. годину (у прилогу 
оригинала записника) достављен је Комори 15.06.2009. године. Пошто Ценовник не 
одговара ранијим захтевима ветеринарских организација да цене буду исте као 
претходне године, 16.06. замољени су председници РО да организују састанке на 
нивоу округа и да се изјасне о предложеном Ценовнику. Закључке са ових састанка 
треба доставити најкасније до 26. јуна 2009. године када ће се Управни одбор 
поновно састати и на основу ових закључака донети одлуку о предлогу ценовника 
за ПМ 2009. 
Седница је завршена у 14,20 часова. 
    
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Радош Раилић, др вет.мед. 


