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Записник 
 
 
са  32. седнице Управног одбора ВКС одржане 06. октобра 2010. године у 
просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 12,00 часова. 
 
У раду седнице су учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови: Нестор Бабин, Бранка Видић, Саша Стокић, Јелица Узелац и Грго 
Тиквицки. 
Због боравка на стручном усавршавању у иностранству у раду седнице није 
учествовао Ненад Милојковић. 
Састанку су присуствовали председник ВКС Зоран Рашић и секретар Коморе 
Јадранка Тијанић. 
Председник Управног одбора Радош Раилић отворио је седницу и предложио 
усвајање предлога Дневног реда достављеног уз позив, који  је једногласно 
прихваћен.  
 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора од 16.09.2010. године; 
2. Анализа предизборних активности Коморе и Регионалних одбора ВКС; 
3. Разно.  

 
Ад. 1. Записник са седнице Управног одбора од 16.09.2010. године усвојен је 
једногласно. 
 
Ад. 2. Председник УО Радош Раилић известио је да су према закључцима 
претходне две седнице УО заказане Изборне скупштине регионалних одбора ВКС. 
Скупштине ће се одржати на свим РО према утврђеном распореду 2, 15, 16, 23 и 24. 
октобра 2010. године. 
На ранијим састанцима УО одлучено је да право да бирају и да буду бирани имају 
сви који измире обавезу плаћања чланарине за прво полугође 2010. и то најкасније 
до 30.09.2010. Упавни одбор је на седници прегледао све спискове РО са уплатама 
до 04.10.2010. године и констатовао да је у просеку 30-50%  чланова измирило 
своје обавезе. Закључено је да се спискови са уплатама до 04.10. доставе мејлом 
председницима РО, а да се пуноправне учешће омогући свима који до саме 
Регионалне скупштине измире своје обавезе. У циљу обезбеђења што већег учешћа 
колега истог дана ће се на већини РО одржати и едукације у оквиру Програмираног 
усавршавања ветеринара 2010. Непосредно пред саме Скупштине председницима 
ће се доставити дефинитивни спискови чланова са стањем уплата од претходног 
дана, модел записника, гласачки и кандидациони лист. 
Једногласно је прихваћен предлог о важењу уплата које стручна служба ВКС 
евидентира до саме седнице Изборне скупштине. 
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Ад. 3. Разно: 
а) Разматрана је молба  Марка Михајловића из Смедерева, који има регистровану 
ветеринарску станицу у општини Ковин, да се пребаци из Јужнобанатског у 
Подунавски РО (молба у прилогу оригинала записника). Управни одбор је 
једногласно одбио молбу јер није у складу са чланом 32. Стаута Коморе. 
б) Одобрен је захтев Енисе Пашагић представнице студента Департмана за 
ветерину у Новом Саду за помоћ у организацији њеног одласка на 59. 
интернационални студентски симпозијум (ИВСА 2011) који ће се одржати од 3 до 
11. јануара 2011. у Словенији. О овој одлуци треба обавестити и студентску 
организацију ФВМ у Београду и ако постоји интерес, исто омогућити и једном 
студенту из Београда. Комора ће сносити трошкове котизације и превоза аутобусом 
или возом. 
в) Разматрана је писмена примедба колеге Зорана Арсеновића из Омољице да у 
предлогу дневног реда Изборне скупштине нема предвиђеног извештаја о раду и 
материјалном пословању РО у претходном периоду. Управни одбор је закључио да 
је овако формулисани предлог дневног реда имао за циљ да сви РО добију 
јединствен дневни ред како би се све изборне скупштине одржале по јединственој 
процедури, што не значи да се дневни ред не може допунити на предлог чланова 
Скупштине. Све председнике РО треба обавестити о овој могућности у допису који 
буде прослеђен са материјалима за ИС РО. 
г) Како још увек није решен проблем дуговања Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Комори за испоручене обрасце у периоду јануар-мај 
2009. године (за потребе Ветеринарске инспекције која је била у саставу 
Генералног инспекторатаМПШВ),  једногласно је закључено да се прво  разговара 
са господином Миланом Стегићем помоћником министра задуженог за финансије и 
у зависности од исхода разговора одреди рок за измирење обавезе. Уколико не буде 
одговарајуће реакције, преко адвокатске канцеларије Коморе, треба покренути 
тужбу против Министарства.   
д) На седници се дискутовало о проблему који је настао као последица неплаћања 
чланарине Комори јер не постоји могућност контроле нити систем санкционисања 
оних који не измирују своје обавезе. Управни одбор је изразио наду да ће будући 
менаџмент Управе за ветерину имати више разумевања за ефикаснији рад Коморе и 
потрудити се да контролише чланство и лиценце. 
и) Одобрен је са 1 „уздржаним“ гласом и 5 гласова „за“ захтев УВМПС/САСАП-а 
да се помогне организација одржавања Симпозијума ветеринара мале праксе 2010. 
и да се са позиције „Едукације“ издвоје средства у висини од   80.000 динара која 
могу да покрију део трошкова смештаја иностраних предавача. 
ј) Разматран је предлог Драгомира Спасојевића да се свим ветеринарским 
станицама и амбулантама омогући обављање послова из Програма мера. Закључено 
је да би прихватање овог предлога захтевало покретање иницијативе за измене 
Закона о ветеринаству, а то може бити предмет разматрања следећег сазива 
Управног одбора Коморе. 
 
Седница је завршена у 13,45 часова. 
 
  Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                                Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.                     Радош Раилић, др вет.мед. 
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