
 1

Записник 
 
са  26. седнице Управног одбора ВКС одржане 30. октобра 2009. године у Сали за 
састанке Ветеринарске коморе Србије, са почетком у 12 часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови: Ненад Милојковић, Саша Стокић и Грго Тиквицки. 
Учешће су због обавеза на послу оправдали Нестор Бабин, Бранка Видић и Јелица 
Узелац. 
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић, секретар Коморе 
Јадранка Тијанић и адвокат ВКС Зоран Мирковић. 
 
Седницу  је отворио и водио Радош Раилић.  
Предлог дневног реда је једногласно прихваћен:  
 

ДНЕВНИ РЕД 
  
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 09.09.2009. године; 
2. Активности у вези расписивања конкурса за Програм мера за наредни период; 
3. Информација о активностима ВКС у 2009 за Скупштину ФВЕ (11.2009.); 
4. Предлог ФВЕ за организацију Регионалног састанка у организацији ТАИЕX-а у 
Србији – Пролеће 2010. 
5. Молба Катедре за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи ФВМ  
    (партиципација у трошковима боравка проф.др Мајка Виларда, Тексас, САД); 
6. Разно. 
  
 
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 09.09.2009. године усвојен је 
једногласно. 
 
Ад. 2. Управни одбор је разматрао питања која су у вези са активностима 
Министарства око расписивања конкурса за обављање јавних послова по Програму 
мера за наредни период. Имајући у виду све проблеме који су пратили доношење 
Програма за 2009. годину, кашњење са почетком рада и реализацију истог, 
Управни одбор је закључио да се: 
1. Од Управе за ветерину затражи поштовање законом предвиђених рокова за 
расписивање Конкурса и објављивање Програма мера најкасније до 31. јануара 
2010. године. Комора предлаже да стручни основ за доношење Програма буде 
мишљење епизоотиолошке службе Србије. 
2. Одмах започне са активностима на изради критеријума за објављивање 
„Конкурса за 2010.“, како би се омогућила правовремена расподела терена 
(најкасније до 28.фебруара 2010.године). На овај начин омогућило би се 
ветеринарским организацијама да на време направе план рада и осигурају 
економски што је могуће стабилније пословање. 
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3. Регионални одбори ВКС треба да до 15.11.2009. доставе евентуалне предлоге за 
измене и допуне досадашњих критеријума који би важили за поделу терена по 
Конкурсу за 2010. 
4. Oд свих Ветеринарских института до 15.11.2009. затражити извештај о броју 
извршених активности обављених од стране ветеринарских станица за период од 
01.01. до 30.10. 2009. године. Ови подаци су неопходни због припреме разговора 
које ће представници Коморе обавити са директором Управе за ветерину и 
представницима Министарства пољопривреде у циљу обезбеђивања бољих услова 
за извођење Програма мера 2010. године. 
У дискусији која је претходила овим закључцима учествовали су сви присутни 
чланови, које је Председник Управног одбора информисао о неформалним 
активностима које су се одвијале претходних недеља на релацији Управа за 
ветерину – Сектор за финансије МПШВ – неформална група ветеринара . Званични 
позив Управе Комора никад није добила. Он је позив добио од колеге Бабина и био 
на једном оваквом састанку. Са начином излагања и изнетим контрадикторним 
ставовима није се сложио, што је колегама и рекао након састанка. Због тога није 
отишао на други, заказан 29.10.. Када се буду прикупили сви подаци о обављеним 
пословима по ПМ у овој години моћи ће се аргументовано разговарати са 
представницима Управе и финансијском службом Министарства. Поред ПМ на том 
састанку ће се разговарати о решавању проблема са наплатом издавања уверења. У 
досадашњим разговорима са Управом представници Коморе су сугерисали да се о 
расподели терена за наредни Конкурсни период одлучује на регионалном нивоу. 
Постоје индиције да је Управа спремна да овај предлог прихвати, због тога од РО 
ВКС треба до 15. 11. захтевати да организују састанке са заинтересованим 
станицама са свог терена, и да предлоге за измене и допуне досадашњих 
критеријума доставе Комори. Неопходно је да се јасно дефинише епизоотиолошко 
подручје и епизоотиолошка јединица, као и сви остали критеријумими који треба 
да буду основ за расподелу терена. Убудуће би Управа за ветерину могла да оспори 
одлуке регионалних комисија само ако постоје докази о флагрантном кршењу 
критеријума. 
Управни одбор је закључио да се информација са закључцима по овој тачци стави 
на сајт Коморе. 
 
Ад. 3. Информацију о активностима ВКС у 2009. (састави део оригинала 
записника) припремљену за Скупштину Европске федерације ветеринара која ће се 
одржати у новембру 2009. године припремио је и прочитао председник Коморе 
Зоран Рашић. У најкрачим цртама, на једној страни, припремио је предлог писаног 
извештаја за представнике скупштине ФВЕ. Управни одбор прихватио је текст 
информације. 
 
Ад. 4.  Разматран је предлог Европске федерације ветеринара да се у пролеће 2010. 
године организује регионални састанак у организацији ТАИЕКС-а у Србији. ФВЕ 
предлаже да тема буде добробит животиња. У колико се Управни одбор сложи 
ФВЕ би овај предлог аплицирала ТАИЕКС-у. Оцена нашег представника у ФВЕ, 
Мирка Шинковића, је да је овај предлог знак подршке ове организације и да би 
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требали прихватити ову понуду. Управни одбор је предлог прихватио уз молбу  
колеги Шинковићу да се ближе информише о обавезама Коморе као домаћина. 
 
Ад. 5. Уважавајући велики ауторитет предавача и његов значај у научном свету 
Управни одбор је прихватио молбу Катедре за болести копитара, месоједа, живине 
и дивљачи ФВМ да Комора партиципира део трошкова боравка проф.др Мајка 
Виларда из Тексаса (САД) 12.12. 2009.године. Да би се колегама вредновало 
учешће на овом скупу потребно је да Катедра у најкраћем могућем року поднесе 
захтев за акредитацију СО ВКС. Управни одбор је донео одлуку да Комора 
партиципира трошкове хотелског смештаја проф.Виларда. 
 
Ад. 6. Разно: 
а) Управном одбору је уз материјале за седницу приложен допис Севернобанатског 
Регионалног одбора са закључцима са састанка држаног 14.10.09. који садржи 
потписе власника свих станица овог округа којима потврђују своју сагласност да ће 
се тих закључака и придржавати. Управни одбор прихватио је ово као информацију 
и допуну материјала који је на претходној седници УО разматран под тачком 2. 
дневног реда. 
 
б) Председник Управног одбора известио је о решењу тржишног инспектора у 
предмету колеге Мауковића-СВС Ердевик и фирме „Агрес трејд“ из Шида. 
Поступак је окончан споразумно на основу стручног мишљења добијеног од 
Министарства и ВКС.   
 
в) С обзиром на неизвесност дужине трајања и исход спора који Комора води пред 
Врховним судом Србије са Комисијом за заштиту конкуренције и потребе да се 
ценовник мења, Управни одбор је закључио да се у наредном периоду размотре 
поједине ставке из оспореног ценовника и сходно потребама донесе нов 
Препоручени ценовник ветеринарских услуга. Адвокатска канцеларија преузела је 
обавезу да формулише предлог одлуке која ће бити у складу са околностима  које 
намеће поменути спор, како би се донео нов ценовник. 
 
г)  Како је ово прва седница Управног одбора у чијем раду учествује адвокат Зоран 
Мирковић ближе су размотрене могућности комуникације са канцеларијом. До 
сада су се канцеларији колеге обраћале, најчешће телефоном, са различитим 
проблемима. Разговор је увек био прихваћен и свима је предложено да доставе 
одговарајућу документацију, а канцеларија је информацију обрадила и доставила 
писано упутство о даљем поступању. Било је позива због контроле финансијске 
полиције по питању увођења фискалних каса и проблема у вези са наплатом 
издавања уверења. Договорено је да канцеларија припреми једно кратко опште 
упутство о начину на који ће се колеге обраћати канцеларији које би се окачило на 
сајт. Канцеларија је спремна да на територији Београда приступи у свим 
конкретним случајевима, али кад је у питању унутрашњост то физички није могуће, 
што не искључује могућност писменог упутства о поступању у конкретној 
ситуацији на основу достављене документације.  
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д) Управни одбор је прихватио иницијативу проф.др Вере Катић да се формира 
Удружење ветеринара Србије за безбедност хране као колективног члана 
Ветеринарске коморе Србије. Оснивачка скупштина одржаће се 13.11.2009. године. 
 
е) Разматрана су суштинска и техничка питања постављања Форума ВКС. Управни 
одбор се сложио да приступ форуму не буде анониман и да буде дозвољен само 
онима који имају лиценцу. 
 
ф) О понуди „Теленора“ за евентуално умрежавање ветеринара преко Коморе 
донеће се одлука на наредној седници када проуће достављени материјал. 
  
и) Прихваћен је извештај Милице Ковачевић-Филиповић о резултатима 
истраживања „Упоредна анализа хематолошких параметара говеда...“  који је 
обављен уз финансијску помоћ Коморе по одлуци Управног одбора са седнице од 
12.05.2009. године (тачка 7.г. дневног реда).  
 
Седница је завршена у 13,55 часова. 
    
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Радош Раилић, др вет.мед. 


