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Записник 

 

са одржане 87. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије. Седница је 

одржана 16.05.2017. године у просторијама Ветеринарске коморе Србије са почетком у 

10,00 часова. 

 

У раду седнице учествовали:  

Председник УО: Миодраг Милковић  

Потпредседник УО: Небојша Бошњак  

Чланови: Мирослав Дабић, Милан Ђорђевић, Владимир Пауновић и Ненад Петровић 

Седници су присуствовали: Председник ВКС Давор Шашић, секретар Коморе Жолт 

Кало и правни заступник Коморе Александра Плачић. 

Због ранијих преузетих обавеза на седници није присуствовала: Драгана Бајић. 

 

Председник Управног одбора Миодраг Милковић предложио је следећи дневни ред за 

87. седницу Управног одбора: 

 

1. Усвајање записника са 86 седнице УО; 

2. Извештај о раду представника ВКС по конкурсу Управе за ветерину 

за доделу терена у периоду 2017-2019. година; 

3. Разматрање закључака председника регионалних одбора са састанка 

одржаног дана 08.05.2017. године; 

4. Извештај стручне службе о завршеној јавној расправи о предлогу 

новог Статута Ветеринарске коморе Србије 

5. Разно. 

 

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

 

Председник ВКС Давор Шашић је предложио следеће  допуне  дневног реда за 87. 

седницу УО ВКС   

 

1. Усвајање седница на којима су донете одлуке прикупљањем писане 

сагласности чланова УО: 

• седница одржана 07.03.2017. године - усвојен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Словачку 

• седница одржана 12.03.2017. године - одбијен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Чешку 

• седница одржана 15.03.2017. године - одбијен Захтев председника УО 

ВКС за повлачење чланова Комисије испред ВКС за спровођење 

конкурса за уступање послова из програма мера здравствене заштите 

• седница одржана 21.03.2017. године - усвојен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Немачку и Брисел  

 

Члан УО Милан Ђорђевић је предложио: 

1. да се тачка 4. дневног реда “Извештај стручне службе о завршеној јавној 

расправи о предлогу новог Статута Ветеринарске коморе Србије” 

преформулише и гласи “Извештај Комисије о завршеној јавној расправи о 

предлогу новог Статута Ветеринарске коморе Србије” 

2. допуну дневног реда са тачком “Дискусија о донешеном Правилнику о 

утврђивњу Програма мера здравствене заштите за 2017. годину”. 
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Једногласно усвојен допуњен дневни ред 87. седнице Управног одбора ВКС 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са 86. седнице УО; 

2. Извештај о раду представника ВКС по конкурсу Управе за ветерину за 

доделу терена у периоду 2017-2019. година; 

3. Разматрање закључака председника регионалних одбора са састанка 

одржаног дана 08.05.2017. године; 

4. Извештај Комисије о завршеној јавној расправи о предлогу новог Статута 

Ветеринарске коморе Србије; 

5. Усвајање седница на којима су донете одлуке прикупљањем писане 

сагласности чланова УО: 

• седница одржана 07.03.2017. године - усвојен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Словачку 

• седница одржана 12.03.2017. године - одбијен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Чешку 

• седница одржана 15.03.2017. године - одбијен Захтев председника УО 

ВКС за повлачење чланова Комисије испред ВКС за спровођење 

конкурса за уступање послова из програма мера здравствене 

заштите 

• седница одржана 21.03.2017. године - усвојен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Немачку и Брисел  

6. Дискусија о донешеном Правилнику о утврђивњу Програма мера 

здравствене заштите за 2017. годину; 

7. Разно. 

 

Ад.1. Усвајање записника са 86 седнице УО;  

 

Миодраг Милковић: Имам примедбу на записник. Да се дода у записник моје 

мишљење да није потребно да наши представници учествују у Комисији за спровођење 

Конкурса јер Комора није учествовала у креирању услова. Први пут сад видим 

записник. И даље сам мишљења да није било потребно учешће наших представника. 

Такође, био сам против те одлуке. 

 

Одлука: Записник се са изменама једногласно усваја. 

 

Ад.2. Извештај о раду представника ВКС по конкурсу Управе за ветерину за 

доделу терена у периоду 2017-2019. година: 

 

Миодраг Милковић: Изволите председниче. 

 

Давор Шашић: На позив Управе за ветерину да делегирамо три члана Комисије, ја сам 

дао предлог који је Управни одбор одобрио. Упутио сам захтев члановима Комисије да 

ми упуте извештај, који сам проследио свима из Управног одбора. 

 

Милан Ђорђевић: О овоме нема шта да се расправља, само бих ја нешто додао. Што 

се тиче овог извештаја који смо добили од председника, тачније о учешћу наших 

представника у Комисији за поделу терена, морам да истакнем да јесте поступљено у 
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складу са текстом Конкурса. Добили смо у Извештају мишљење да није било 

неправилности у поступку Конкурса односно у раду. Подсетио бих вас на једну ствар. 

Прошле недеље је одржан Одбор за пољопривреду. Тамо је донешен закључак који ћу 

Вам прочитати: “Одбор је мишљења да су се стекли сви законски услови да се конкурс 

за уступање послова из програма мера здравствене заштите оконча и у Службеном 

гласнику РС објаве резултати конкурса у складу са Законом о ветеринарству и 

распише конкурс за део територије који није расподељен ради обезбеђивања 

здравствене заштите на територији целе Републике Србије. Одбор препоручује 

Министру пољопривреде и заштите животне средине да поступи у складу са 

овлашћењима прописаних Законом о ветеринарству и донесе одлуке о избору правних 

лица и објави резултате конкурса.” На свве ово није имао примедбе ни Бобан Ђурић 

који је био представник Министарства који је рекао да је све у законском року 

достављено Министарству и да ни они немају примедбе по питању начина спровођења 

Конкурса, као ни неравилности у раду.... 

 

Миодраг Милковић: Да те подсетим да је на дневном реду извештај наше комисије а 

не извештај Одбора за пољопривреду. 

 

Милан Ђорђевић: Ја само говорим нешто што је повезано у оквиру тога и знам добро 

шта причам. Мој предлог је конкретан: Да се извештај усвоји. Такође, предлог у оквиру 

свега овога је да се поднесе представка и притужба на рад Министарства и то Влади и 

Одбору за пољопривреду, затим да се да саопштење за јавност које ће прво бити 

објављено на сајту Ветеринарске коморе, да се сазове конференција за штампу на којој 

ће председник као статутарни и законски заступник обавестити јавност о овом питању, 

с обзиром да министар намерно, из само њему знаних разлога, не жели да обајви 

резултате конкурса. То је моје мишљење. Хвала. 

 

Миодраг Милковић: Хвала. Да ли има још дискутаната? Изволи Нешо. 

 

Ненад Петровић: Ја нећу да коментаришем извештај с обзиром да сте ви као Управни 

одбор донели одлуку о три особе које ће да учествују и прате рад у Конкурсу о додели 

терени. Обавеза њихова је била да вама поднесу извештај и у то не улазим, то је ваш 

део посла. Али ћу повезати ову тачку са извештајем са прошле седнице на један јако 

једноставан начин.  Пошто си издвојио мишљење и став око учешћа представника ВКС 

у Конкурсу за доделу терена, подестио бих на једну ствар. У складу са законом држава 

расписује Конкурс и тамо је лепо дефинисано на који начин и који су поступци, који 

рокови и шта конкурс треба да садржи у општем делу. Што се тиче учесника Коморе у 

припреми текста, она није учествовала, из више разлога које не бих да набрајам. Ако се 

мало вратимо уназад сетићемо се како је поништен Конкурс у прошлом циклусу. 

Конкурс је у прошлом циклусу на незаконит начин поништен – самовољом тадашњег 

директора или координатора, не могу тачно да се сетим, а руководство Коморе је било 

против тога. Не знам на који начин је то изведено. Што се тиче онога ко припрема 

Конкурс,  систематизацијом радних места Управе за ветерину постоји више одељења. 

Одсек за ветеринарске услуге припрема предлог текста Конкурса који доставља 

руководиоцу органа. У том послу му помаже још једно систематизовано радно место – 

одељење здравствене заштите. Ова два радна места су у обавези да у одређеним 

роковима припреме предлог текста и доставе директору на усвајање или не усвајање. С 

обзиром да је таква ситуација, формирана је радна група или комисија. На челу те 

комисије за припрему текста је био Будимир Плавшић а његов заменик је била Маја 

Андријашевић, с обзиром да су они руководиоци одељења који су задужени за писање 
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предлога текста конкурса. Комисија која је формирана имала је више чланова и они су 

имали слободу да изаберу своје сараднике који ће им асистирати с обзиром да се ради о 

врло озбиљном проблему.  Постоји извештај о њиховом раду. Нису сви чланови 

комисије равноправно и јединствено учествовали у раду, неки се нису појављивали на 

састанцима. Такав текст у процедури иде прво у правну службу Управе за ветерину да 

би се правно кориговало а онда се доставља правно нормативној служби у Немањиној 

на конктролу и верификацију и даљи поступак потписивања од стране одговорног лица 

органа. У то време правну службу Управе за ветерину водила је Данијела Остојић која 

је имала неке примедбе које су биле исправљене, то су техничког и правног карактера. 

Такав текст је на време отишао на потписивање у Министарство. Стицајем околности 

дошло је до кадровских промена у Министарству тако да је Данијела Остојић постала 

в.д. помоћник министра за правне и опште послове тако да је текст опет дошао до ње. 

Опет је имала једну или две примедбе, и ми смо поново морали да поправимо текст, 

иако је већ редакцију урадила код нас, опет се дешава да поново радимо редакцију. 

После свих тих одуговлачења, текст је објављен. ВКС је позвана да учествује због 

транспарентности. Једна комисија је формирана за припрему текста а друга комисија за 

спровођење конкурса. Из више разлога. Неспојиво је да петоро људи ради текст и да 

они исти спроводе Конкурс. Сви знамо да информације из Управе цуре и пре него што 

се објаве. Невероватно је да се текст конкурса, док сам био на службеном путу, пре 

него што сам га и ја видео, појавио на терену. Тог тренутка сам ја као руководилац 

донео одлуку да други људи спроводе Конкурс, јер нико други није могао да тај текст 

да на терен сем оних који су га писали. Је л тако?! Ако га ја као руководилац нисам 

видео, не знам ко је други могао то да уради. Сигурно то није министар урадио. Према 

томе, због тога је донешена одлука... 

 

Миодраг Милковић: Само једно подпитање. Зашто је то тајна? 

 

Ненад Петровић: То је поступак у коме не смеју постојати привилеговани. Конкурс 

почиње даном објављивања и онда сви у исто време припремају документацију. 

Неопростиво је да неко сазна путем неког канала и да има месец дана раније да се 

припрема. Кад конкуришите за упис на факултет је л знате услове пре него што изађе 

конкурс? Не! Је л тако? 

 

Небојша Бошњак: Тако је. 

 

Ненад Петровић: Људи да будемо поштени. Нико у овој држави не сме да буде 

привилегован, сви смо исти. Значи формирана је друга комисија и ја сам тражио да 

Комора делегира три члана која нису у сукобу интереса. У прошлом поништеном 

конкурсу једна примедба је била што чланови комисије нису  чланови Коморе. Је л тако 

било? Је л то био разлог? 

 

Миодраг Милковић: Да. 

 

Ненад Петровић: Добро. Онда следећа ствар. У поновљеном конкурсу опет су били 

делегирани чланови Коморе који нису учествовали у писању текста конкурса него су 

учествовали у раду регионалних комисија. С тим што је и тада тражено да не буду у 

сукобу интереса што се није испоштовало пошто је било представника Коморе који су 

имали станице које су учествовале на конкурсу. Питам те је л тако било? 

 

Миодраг Милковић: Наравно. 
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Ненад Петровић: Према томе, то је директни сукоб интереса, јер ако сам ја члан 

Комисије... 

 

Давор Шашић: Код нас то нису дозвољавали. Где је то било? 

 

Ненад Петровић: Ево Мишко зна. Је л тако било? Питам те само да или не. 

 

Миодраг Милковић: Не спорим. 

 

Ненад Петровић: Само радим паралеле. Овог пута је инсистирано од мене лично да 

људи не буду у сукобу интереса. Нас је било ветеринара мало који су чланови Коморе... 

 

Миодраг Милковић: Морам да те прекинем. То није у складу са законом. Не може да 

не буде у сукобу интереса кад сви учествујемо.  

 

Ненад Петровић: Па може. Је л Жолт члан Коморе? Јесте. Да ли имамо амбуланте које 

не учествују у Конкурсу?  

 

Миодраг Милковић: Вама је у циљу да донесете што бољи критеријум.  

 

Ненад Петровић: Ми смо то и урадили. Зато што смо пре тога обавили консултације са 

више државних органа који су директни контролори или потписују неке ствари. Ми 

имамо документацију где нам је лепо речено на који начин да урадимо Конкурс. Рађено 

је у складу са препорукама одређених институција и то је испоштовано. Друго,  

помоћник министра за правне и нормативне послове је потписао тај текст и није имао 

примедби, Министарство је потписало и ја не видим ништа спорно што се тиче текста.  

Не бих разматрао овај извештај јер је то ваша ствар. Извештај о раду Комисије, 

Комисија је комплентна требала да достави мени када заврши свој рад. На жалост ја у 

том периоду нисам био реизабран. Моја обавеза је тог момента престала и ја нисам 

могао да потпишем тај документ и да предам према министру. Због тога никакве 

обавезе Комисије није имала према мени. Правно гледано то је то. Према томе, ја нисам 

ни могао ни желео да прекорачим нешто што ми закон не дозвољава. Али да сам био 

реизабран ја бих сигурно потписао текст извештаја комплетне комисије и верификовао 

га и такав документ предао на даљу процедуру министарству. Ја никад нећу посумљати 

у осам људи који су седели за истим столом а који се нису од раније познавали да су 

могли да рад енеке злоупотребе. Свако ко има индиције да је тога било у обавези је да 

то и пријави и да се такви људи санкционишу. Вратио бих се и на одбор за 

пољопривреду, интересантна ми је констатација једног народног посланика који је 

изнео јавно пред великим аудиторијумом да су у претходном конкурсу узимане паре. Је 

л таква изјава била? Можемо да погледамо и снимак. Коме то иде у прилог ја питам. Да 

ли то иде ветеринарској служби у прилог? Не. Да ли су узимане паре ја нећу да 

истражујем нити ме инетресује то шта је било у прошлости.  Али за овај конкурс било 

ко да је трговао тереном биће санкционисан. Ако имате индиција да је било ко од 

чланова комисије примао паре или трговао са тереном, зна се процедура – кривична 

пријава. А не да се по терену пуштају приче и да се манипулише са таквим стварима. 

То наноси штету комплетној ветерини. Иначе, текст одлуке са комплетном 

документацијом је 18. априла достављен у року министру. Ја сам очекивао да ће то ићи 

брже, али то је обиман посао и документација, радили су и викендом. Мени је неки пут 

било жао јер су остајали и увече. Нико није свестан колико је то тешко урадити јер је то 
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огромна документација. У року је предато Немањиној на објављивање. И у исто време 

је прослеђен предлог текста конкурса за други круг за терене који нису подељени. Од 

тад је прошло месец дана. 

 

Миодраг Милковић: Ја имам неколико ствари за разјашњење. Желим да нагласим да 

ми овде нисмо непријатељи. Мислим да смо сви на истој страни и да делимо мање 

више исту судбину. Нешо ти си 35 или више година у Управи за ветерину. 

 

Ненад Петровић: Тридесет. 

 

Миодраг Милковић: Један од најискуснијих у Управи за ветерину, са највише знања 

везано за стручне послове у Управи за ветерину. Да сам ја на твом месту, ја бих урадио 

следеће: спровео бих овај конкурс до децембра месеца у тишини без галаме, без 

тензија, дозволио бих минимум могућности за некога да се буни или да се жали на 

одлуке Конкурса. Наравно то је немогуће а идеално је али могуће је свести на нормалне 

оквире где би лично разговарао са тим људима и питао “Шта ти хоћеш, што хоћеш”. 

Значи скупио бих их у једној тишини без буке, где би до Нове године било све готово. 

Расписао бих Програм мера у складу са буџетом а имамо највећи буџет у историји 

ветерине. Не видим човека који би био против да Ненад Петровић буде директор 

Управе за ветерину, не в.д. стању него у нормалном стању. Лично мислим да си 

погрешио. 

 

Ненад Петровић: Да чујем. 

 

Миодраг Милковић: Што то ниси урадио. Имао си три месеца да у тишини....на крају 

крајева да позовеш те незадовољнике, а било их је сигурно, да их питаш шта хоћеш. 

Тајновитост, потписивање захтева да с не издаје... 

 

Ненад Петровић: Не разумем. 

 

Миодраг Милковић: Стварање неке фаме око тог конкурса али то није ни битно. Мене 

интересује да ли смо ми погрешили, да ли смо конкурс расписали по закону о јавним 

набавкама или закону о здравственој заштити животиња. Ово је и једно и друго, има 

елемената и једног и другог. Ја сам згрожен правном службом која броји више од 20 

радника у Министарству пољопривреде. Ја сам учествовао на 184 јавне набавке у својој 

каријери, по том основу потврда о правном лицу према закону о јавним набавкама ту 

потврду издаје само специјални суд – формирано одељење за јавне набавке. 

Истовремено у конкурсу се тражи потврда за правно лице од суда месне надлежности. 

Што је нонсенс. Грешка у Конкурсу. Присуство понуђача обавезно на отварању, 

присуство свих чланова Комисије обавезно на отварању. Не постоји комисија са 

сталним саставом и посебним саставом. Комисија је једна и то се одређује са решењем 

министра. Све то би било мање штетно да смо ми спроводили ово према Закону о јавни 

набавкама. Говорим само оно што је примедба моје правне службе. Све у свему, 

конкурс је овакав какав је расписан веома проблематичан. Ми нисмо могли да 

одговоримо правно јер нисмо имали никакву одлуку о томе. Ја сам учестововао на 

конкурсу али немам одлуку и немам на шта да се жалим. Рок за доношење одлуке је 

био 10. април а не 17. април. Све у свему ово је једна врло ружна прича у коју су се 

укључили одређени лобији који преко наших леђа комуницирају и наводе своје неке 

политичке интересе. Мислим да у свему томе смо ми сами криви, али бојим се да је 

прошло време. Желим да кажем отворено – ми ни у једног члана Комисије не сумњамо 
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нити сам то помислио у животу да сумњам у тамо неког човека који је био у Комисији 

да је нешто недозвољено радио. Апсолутно. Ветеринарска станица “Бујановац” је 

формирана Законом о здравственој заштити жиивотиња за општину Бујановац. Значи 

ми нисмо ни требали да учествујемо у Конкурсу. Цурење информација и све оно што се 

дешавало после тога, и причам сад о извештају, је требало употпунити Александра. 

 

Александра Плачић: Са чим? 

 

Миодраг Милковић:  Прво осврт на Конкурс што се тиче наше правне службе да ли 

мисли да је конкурс био стварно по закону.  

 

Милан Ђорђевић: То је извештај о раду Комисије. 

 

Миодраг Милковић: О томе и разговарамо. 

 

Милан Ђорђевић: Што ниси напао Конкурс кад је изашао? 

 

Миодраг Милковић: Зашто у овом извештају не стоји колико станица је добило 

програм мера? Колико станица је изгубило програм мера?  

 

Ненад Петровић: То не може да стоји. 

 

Миодраг Милковић: Ако не постоје услови за то онда нема места овом извештају. 

Морамо да разбијемо илузију да не постоји други круг Нешо. Него други конкурс.  

 

Ненад Петровић: Није тачно.  

 

Миодраг Милковић: Тако да треба бити опрезан са тим ставовима. И овде према 

незваничним информацијама 109 станица није добило програм мера. И одакле теби 

право колега Шашићу да ти кажеш да је у Конкурсу било све у реду? 

 

Давор Шашић: Мени право? 

Миодраг Милковић: Да. Ти си изјавио на Одбору за пољопривреду да је све у реду а 

претходни дан овде смо имали састанак са председницима регионалних одбора. Ми 

незванично на основу прича које можда нису тачне... нарушен је капацитет 109 станица 

које нису добиле програм мера. Да ли си ме разумела шта ја имам примедбу? 

 

Александра Плачић: Јесам, овако... 

 

Миодраг Милковић: Само пре тога, реч је тражио Ненад Петровић. 

 

Ненад Петровић: Комисија за припрему конкурса је формирана почетком децембра 

месеца. Постоји о томе документација. И нису то урадили у року. Не пише то директор, 

њему то неко да, кад спреми и донесе. Ја сам тај који одговара за рад органа. Крив сам 

зато што нисам против њих покренуо дисциплинске поступке. Све је рађено на време, 

као што је на време формирана радна група за израду текста правилника о програму 

мера. Рокови су били јако прецизни. О томе постоје документи. Сад да пређемо на 

текст конкурса. У свим поступцима, сваком конкурсу, јавној набавци, од тренутка 

објављивања текста, свако заинтересовано лице може да обара текст конкурса или јавне 

набавке својим примедбама, приговорима или поступцима. Нико то није урадио. То су 
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биле само рекла казала приче. Да ли је рађен по закону о јавним набавкама или законом 

о ветеринарству – зашто поновљени конкурс 2014. године није рађен по јавним 

набавкама. Ја сам тад Шибалића питао зашто не ради по Закону о јавним набавкама. Је 

л тако било? Па сте ми оборили конкурс јер сам хтео да радим по закону о јавним 

набавкама. А сад одједанпут зашто нисам радио. Значи имамо двојност у мишљењу – 

једном можемо да радимо по закону о јавним набавкама други пут не можемо.  

 

Миодраг Милковић: То је само Ваша реч. 

 

Ненад Петровић: Не. Није тачно. Немаш праву информацију. Ја имам папир, немам 

потребе сад да га износим. Кад буде урађена ревизија поступка, а ја ћу инсистирати као 

грађанин да се уради ревизија и мог рада и рада Комисије, и изнеће се папири на 

основу чега је рађено у овом облику. Документ постоји ми смо се на време обратили 

институцији која је задужена за овај део. И то две институтције и по њиховим 

предлозима смо то радили. И готово. Имам документ где то пише. Помоћница 

министра за правне послове Данијела Остојић је својим потписом овај текст 

верификовала као правно исправан. И као такав је потписан.  

 

Миодраг Милковић: Како она није знала да потврда из полиције покрива све потврде. 

 

Милан Ђорђевић: Не покрива. 

 

Ненад Петровић: Не бих да улазим у то, Данијела је задужена за тај део.  

 

Миодраг Милковић: Зашто је тражена потврда и специјалног суда и месно надлежног 

суда? 

 

Милан Ђођевић: Зато што једна потврда не обухвата сва кривична дела. 

 

Миодраг Милковић: Али суд не може да да потврду за правно лице ако не да за 

одговорно лице. 

 

Ненад Петровић: Зашто ниси оспорио Конкурс? Био је отворен 15 радних дана. 

 

Миодраг Милковић: Да ли ти мислиш као стручњак ветеринар да ли овај конкурс 

треба задржати или поништити? 

 

Ненад Петровић: Ја нећу гласати за такву одлуку никад. Ја стално понављам како је 

конкурс поништен прошли пут нерегуларно и навешћу два разлога: поништен је без 

образложења и формирана је комисија од човека, председник Комисије је био човек 

који није био члан Коморе који никад није ни ушао у Комору. Је л тако? Је л био 

председник Комисије Будимир Плавшић? Кад је ушао у Комору? Никад. Мада пошто је 

сад академик можда се то признавало унапред.  Што се тиче овог конкурса, одлука је на 

министру и уопште нећу да се мешам. Ако он сматра и његова правна служба заједно са 

Данијелом Остојић која је радила редакцију овог текста да је нерегуларан нека конкурс 

поништи. Што се тиче поступка, законска обавеза је државе да обезбеди здравствену 

заштиту на територији целе Републике Србије. Конскурс ће трајати док се задње село и 

задња кућа не поделе. Само то да вам кажем. А ти се сети претходног конкурса кад сам 

ја навео да четири станице нису требале да учествују у конкурсу зато што су законом 

формирани. Је л тако било? Јесам ли то бранио? Али једном кад се принцип погази 
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нема назад. Сад не можемо да угрожавамо права других станица. Је л треба све да их 

погасимо? То је таква ситуација. Што се тиче тога колико је станица прошло а колико 

не, то је нешто што треба да буде званично објављено на нашем сајту, ранг листа, 

прошли нису прошли. То мора званично да се објави да би било валидно. И да се за 

сваку станицу обајави зашто није прошла. То је све припремљено  у документацији али 

министар то још није потписао. Све ће бити видљиво. Тачно ће за сваку станицу писати 

шта није доставила од документације и зашто није ушла у даље разматрање. Ви не 

можете да очекујете да ћете у једном кругу сем директним погађањем, телефонским 

позивима.. је л то поступак? Је л се тако дели терен? Да седнемо и да се договоримо? 

Онда то није конкурс. 

 

Миодраг Милковић: Шашић је тражио реч. 

 

Давор Шашић: На твоју опаску за “право” ја сам се крстио. Колега, кад је стигао позив 

од Одбора за пољопривреду ја сам те обавестио као председника Управног одбора и чак 

понудио да идеш уместо мене. Је л тако? Је л се сећаш? Ја као председник Коморе као 

законски заступник говорим само на основу докумената. Ја сам на Одбор за 

пољопривреду ишао да заступан три члана Комисије испред ВКС и никога више. Ни 

једног момента нисам поменуо текст конкурса. Само да је конкурс, онакав какав је, био 

спроведен у складу са законом јер је Комисија одрадила посао како ваља. Ја сам 

заступао њихов извештај. И тај извештај је био исти као и извештај Управе за ветерину. 

И ја и Бобан Ђурић смо причали о томе да ли конкурс такав какав је спроведен 

доследно и по закону. И сложили се и један и други у реч. Жељко Радошевић је рекао 

један податак пред свима да је 215 станица испунило услове конкурса а да 109 није. 

 

Ненад Петровић: Чак ни он није био овлашћен то да каже јер конкурс није завршен. 

 

Давор Шашић: Ја сам рекао само да је оно што је написано урађено. Стојим иза њих 

троје. Од оног момента кад је изашао конкурс ја нисам имао ниједан позив или 

иницијативу да нешто не ваља и да треба да се жалимо на текст конкурса. 

 

Миодраг Милковић: Шта причаш? Колико је пута на сајту мењано објашњење. 

 

Давор Шашић: Ми смо излазили у сусрет и тражили разјашњења али нико се није 

рекао да не ваља. 

 

Миодраг Милковић: У три наврата је на нашем сајту објављивано допунско 

објашњење конкурса. 

 

Небојша Бошњак: Али то је објашњење. 

 

Давор Шашић: Што се тиче закона о јавним набавкама, ја вас молим да га не 

помињемо. Шта је основни критеријум за јавну набавку? Цена. Најповољнија понуда. 

Шта то значи. Ја ако конкуришем за твој терен и спустим цену ТБЦ за пет динара ја 

добијам јавну набавку. Таман посла. 

 

Небојша Бошњак: Ја не знам зашто дискутујемо сад о овоме. Ја мислим да је то 

непотребно. 

 

Миодраг Милковић: Непотребно је што си дошао на састанак. 
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Милан Ђорђевић: Треба само да причамо о извештају некога ко је поднео своје 

мишљење о свом раду у комисији. Они нису имали примедбе на то што су радили.  

 

Миодраг Милковић: Чекај да чујемо Александру. 

 

Александра Плачић: Питали сте ме зашто нисам дала своју реч о законитости текста 

конкурса. Постоји само један орган који може да тумачи законитост било чега а то је 

Уставни суд. Ја Уставни суд још увек нисам нити ми је било ко послао захтев да ја 

тумачим текст конкурса. 

 

Миодраг Милковић: Чекај да ли си ти упозната са текстом конкурса? 

 

Александра Плачић: Да ли сам упозната? Наравно од првог тренутка кад је изашао 

текст конкурса у Службеном гласнику ја сам га прочитала. 

 

Миодраг Милковић: Да ли си видела да ће бити проблема са ветеринарском службом 

због текста конкурса? 

 

Александра Плачић: Видела сам само да ће бити проблема само са онима који или 

нису пратили сајт Коморе или нису звали стручну службу коморе или Управу да им 

разјасни било шта или они који су олако схватили сам конкурс па су на пример 

достављали неважеће лиценце. Рекли сте да се потврда за правно лице не може вадити 

у суду месне надлежности. Правно лице може бити извршилац кривилног дела према 

посебном закону и оно вади потврду  основног или вишег суда за кривична дела у 

њиховој надлежности и потврду од специјалног суда за организовани криминал за 

кривична дела у његовој надлежности. Сад ћу прочитати члан 75. из Закона о јавним 

набвакама: “Правно лице доставља потврду да оно није осуђивано за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе – што је у надлежности 

специјалног суда, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре – што је у надлежности основног или вишег суда.” 

 

Миодраг Милковић: То је за одгворно лице. 

 

Александра Плачић: Ово причам за правно лице. Одговорно лице као физичко лице 

вади једну потврду а то је уверење из казнене евиденције МУПа. Значи мешамо бабе и 

жабе. Имамо физичко лице као одговорно лице и имамо правно лице. Оба лица могу 

бити извршиоци кривичних дела. Правно лице остаје осуђено за кривично дело иако се 

његово одговорно лице промени. 

 

Миодраг Милковић: Да ли ти мислиш да правно лице може бити осуђено за кривично 

дело без осуде одговорног лица? 

 

Александра Плачић: Па да али исто тако одговорно лице се може променити. 

 

Миодраг Милковић: Питам те јасно и гласно одговори ми! 

 

Небојша Бошњак: Па ево сад ти је одговорила. 
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Александра Плачић: Молим Вас спустите тон кад разговарате са мном. Ја Вам кажем 

да може али може и доћи до промене одговорног лица. Осуђеност правног лица остаје и 

кад се промени одговорно лице. Што се тича броја станица, ко је прошао ко није 

прошао – Ви сте мене после састанка са регионалним одборима питали што нисам 

ставила у Извештај резултате Конкурса, ко је шта добио. Прво, то не може да се стави 

јер одлуку о избору правних лица по Закону о ветеринарству доноси искључио 

министар. Не Комисија за спровођење Конкурса. Министар. И министар објављује 

резултате конкурса у Службеном гласнику. И само ти резултати су валидни. 

 

Миодраг Милковић: Је л знаш ти да је рок за доношење одлуке био 8. април пошто је 

субота, 10. април је био нови рок? Јеси ли ти упозната са тим?  

 

Александра Плачић: Министар је послао званичан допис Комисији да се до 18. априла 

достави документација. Званичан допис из кабинета Министра. 

 

Милан Ђорђевић: Ти заборављаш да постоје државни празници који се не рачунају. 

 

Миодраг Милковић: Али у конкурсу стоји да се доноси одлука 60 дана по 

објављивању конкурса. 

 

Александра Плачић: Радних дана. А ми смо имали празнике између тога. Знате шта, 

ако је министар погрешио у прорачунавању рокова, то је његова одговорност. Он на 

крају доноси одлуку а не Комисији или ја. Тако да је најбоље да питамо министра 

зашто је рекао до 18. априла да се достави документација. Одкуд Ви знате да министар 

није потисао Одлуку 08. априла али само није стигао до сад да објави резултате 

конкурса? Па како тврдите да смо закаснили онда? 

 

Миодраг Милковић: Зато што сам рачунао по данима. 

 

Александра Плачић: Не схватате ме. Откуд знате да министар није 08.04. потписао 

одлуке а само човек није стигао да објави резултате. 

 

Миодраг Милковић: Не знам. 

 

Александра Плачић: Па што онда причамо о томе? 

 

Миодраг Милковић: Да ли је ово извештај или информација? 

 

Александра Плачић: То је извештај о нашем раду. Ја не могу да Вам достављам 

информације које још нису званично објављене пошто министар објављује резултате 

Конкурса и ко шта добио. Добили сте шта је достављено министру, шта је написано, 

како смо радили, где смо радили, под каквим условима смо радили, да ли је било 

неправилности. Притисака разних је било за време конкурса. Многе станице, 

укључујући и Вас, је слало разне дописе и Комори и Министру које су долазиле до 

Комисије. Ви знате да сте у сред конкурса тражили повлачење чланова Комисије 
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испред ВКС. Је л тако? Је л тако било? Имамо електронску седницу и тај захтев је 

одбијен. И поред свега тога ми смо се заиста трудили да најпоштеније што смо могли 

да одрадимо овај Конкурс. Уколико неко може боље, молим Вас следећи пут пријавите 

се. Једина неправилност која је заиста уочена јесте понашање шефа Севернобачког 

округа које заиста више не могу да коментаришем, који је улазио у разне расправе са 

члановима Комисије без икаквог разлога. 

 

Ненад Петровић: И то смо констатовали. 

 

Миодраг Милковић: Зашто нису присуствовали сви чланови Комисије раду 

Комисије? Зато нису сви били позвани? 

 

Александра Плачић: Сви чланови Комисије су позивани, а уколико је неко био 

спречен био је у обавези да најави недолазак и да потпише изјави да тог и тог дана из 

тог разлога није могао да присуствује и да потпише сагласност са свим одлукама које 

су донете тог дана. Сви чланови Комисије су потписали записнике, извештаје о 

стручној оцени понуда. Једино Александар Пижурица није хтео да потпише јер је 

тражио да се подели цела територија општине Суботице додели у првом делу конкурса 

супротно одлуци о критеријумина где стоји да се по ветеринару може доделити од 500 

до 1000 условних грла. 

Миодраг Милковић: Зашто нису присуствовали понуђачи приликом отварања 

понуда? 

 

Ненад Петровић: Чекај, чекај. А кад су присуствовали? Је л кад си оборио Конкурс 

онај кад сам га ја раније расписао? Кад сте заједно то одрадили са Шибаићем и са још 

једним господином. Јесте ли тад учествовали у отварању? 

 

Миодраг Милковић: Не знам. 

 

Ненад Петровић: Молим? 

 

Давор Шашић: Никад нисмо. 

 

Ненад Петровић: Што тад ниси инсистирао? 

 

Миодраг Милковић: То сте ставили у Конкурс. 

 

Ненад Петровић: Не стоји. Ја те питам што тад ниси инсистирао да присуствујете 

отварању. Ја бих то прихватио и онда бисмо морали да одржимо Комисију на 

Звездином стадиону и да доведемо 1000 ветеринара па да заједно отварамо је л тако? 
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Миодраг Милковић: Значи неизводљиво је. 

 

Ненад Петровић: Што нисте тражили у прошлом поништеном конкурсу?  

 

Миодраг Милковић: Да ли Александра мислиш да је извештај потпун или не? 

 

Александра Плачић: Потпун је што се тиче рада Комисије. Људи ми се не схватамо 

овде. Ви причате о резултатима конкурса и одлукама. То није на Комисији него на 

министру. Комисија само спроводи поступак и припрема документацију која је 

неопходна министру за одлучивање. Као да смо техничко особље. 

 

Ненад Петровић: Па и јесте техничко особље. 

 

Александра Плачић: Ја нисам техничко особље министру. 

 

Владимир Пауновић: Као један од учесника Конкурса на први поглед ми се није 

свидело што сам морао ове силне папире да извадим. Али ако то важи за Владимира 

Пауновића то важи и за Бошњака то важи и за Милковића и за све. Сви смо имали исте 

услове. Да ли се то мени свидело или не, ја сам га као таквог Конкурс прихватио. Овде 

не види никакав пропуст. Ових 109 станица што нису прошли. Или нису знали да 

читају или нису знали да тумаче конкурс. Ја нисам видео ништа нејасно у конкурсу. 

Једино што ми је било мука јесте да сакупљам све те папире. И конкурисао сам. Већина 

колега 95% се слаже са оваквим поступком. Једино колеге оне које нису биле исправне 

се не слажу. Онај ко није платио порез наравно да не може да учествује. Ако ја морам 

да платим порез морају и они. Кажем хвала Богу што су нам одобрили да имамо три 

представника у Комисији. Ово је до сада најбољи конкурс. Ја гласам да се усвоји 

извештај. 

 

Давор Шашић: Ми смо Ветеринарска комора Србије, наша лична мишљења о 

конкурсу и подели остају само за нас. Морамо да знамо и ја инсистирам на томе да 

нико од вас није поднео ни једну примедбу ниједну жалбу. Ово је извештај о раду 

Комисије. Ја сам њима рекао да напишу да ли је све било све у складу са конкурсном 

документацијом без даљих коментара. 

 

Александра Плачић: Само једну ствар да кажем. Сви ви који сте се пријављивали на 

конкурс тренутком кад сте послали своје пријаве, ви сте дали легитимитет тексту 

конкурса и самом конкурсу. И то по закону, назовите га како год хоћете, Закон о 

ветеринарству, Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима. Чим ви 

пристанете на нешто слањем пријаве ви сагласни са условима. 

 

Ненад Петровић: Само бих нешто додао. Да је било преко 50% неприхватљивих 

понуда ја бих сам као тадашњи руководилац тражио поништење конкурса. Јер пракса је 
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код било ког конкурса да уколико 50% не могу да испуне услове да тај конкурс није 

добар. 

 

Милан Ђорђевић: Што се тиче Конкурса, нико нас силом не може да натера да се 

пријавимо тамо где не желимо ако не прихватимо услове које неко други прописује. 

Друга ствар, кад већ помињемо тај претходни конкурс само ћу рећи једну ситуацију. 

Ветеринарска комора која је у тадашњем саставу имала представнике и у другом 

степену, није имала ни једну примедбу на конкурс иако је једна станица у Београду са 

пет ветеринара који немају лиценцу добила терен. Али зато та иста инспекција која 

годинама ради шта ради и која је дужна према закону да има лиценце, леценце нема. И 

ти исти нас контролишу цео живот. И дозвољавају да таква станица два пута добије 

терен. 

 

Миодраг Милковић: Мислим да ово није извештај него информација и да није потпун 

и да није у интересу ветеринарске струке и предлажем да овај извештај одбацимо. 

Стављам на гласање. 

 

Давор Шашић: Имам примедбу. Ја сам тражио овај извештај и ово је извештај о раду. 

Прочитајте још једном овај извештај. 

 

Милан Ђорђевић: Станите. Мишко је дао један предлог да се одбије извештај а ја сам 

дао два предлога: да се извештај усвоји и да се донесе одлука да се против министра 

поднесе представка и притужба на рад Влади РС и Одбору за пољопривреду и да се на 

сајту објави саопштење за јавност а затим сазове конференција за штампу. Хоћу да се 

гласа о све три ствари појединачно. 

 

Миодраг Милковић: Стављам на гласање предлог да ово није извештај и да је 

непотпун и да је дато мишљење и информација и да сматрам да је неодговоран по 

интересе струке. 

 

Ненад Петровић: Ја сам заинтересована страна па морам бити узрджан од гласања. 

 

За предлог је гласао: Миодраг Милковић 

Против предлога су гласали: Милан Ђорђевић, Небојша Бошњак, Владимир Пауновић 

и Мирослав Дабић. 

Уздржан: Ненад Петровић 

 

Одлука: Одбија се предлог Миодрага Милковића. 

 

Миодраг Милковић: Стављам на гласање предлог Милана Ђорђевића да се извештај 

усвоји. 



15 

 

 

За предлог су гласали: Милан Ђорђевић, Небојша Бошњак, Владимир Пауновић, 

Миролсав Дабић. 

Против предлога је гласао: Миодраг Милковић 

Уздржан: Ненад Петровић 

 

Одлука: Усваја се извештај о раду Комисије испред ВКС. 

 

Миодраг Милковић: Милане о чему ћеш ти да обавестиш јавност ако немаш одлуку? 

 

Милан Ђорђевић: О нераду министра. Управо о томе. Који је требао да потпише 

одлуку о избору правног лица. Ја сам конкурисао за три године а он мени са овим 

правилником скраћује тај период. За то ће да добије тужбу. 

 

Миодраг Милковић: Стављам на гласање предлог Милана Ђорђевића да се против 

министра пољопривреде и заштите животне средине поднесе представка и притужба на 

рад Влади Републике Србије и Одбору за пољопривреду, да се да саопштење за јавност 

које ће бити објављено на сајту ВКС и да се сазове конференција за штампу где ће се 

обавестити јавност о овом питању. 

За предлог су гласали: Милан Ђорђевић, Небојша Бошњак, Владимир Пауновић, 

Миролсав Дабић. 

Против предлога је гласао: Миодраг Милковић 

Уздржан: Ненад Петровић 

 

Одлука: Усваја се предлог да се против министра пољопривреде и заштите животне 

средине поднесе представка и притужба на рад Влади Републике Србије и Одбору за 

пољопривреду, да се да саопштење за јавност које ће бити објављено на сајту ВКС и да 

се сазове конференција за штампу где ће се обавестити јавност о овом питању. 

 

 

Ад.3. Разматрање закључака председника регионалних одбора са састанка 

одржаног дана 08.05.2017. године; 

 

Миодраг Милковић: Колеге ми смо одржали седницу са председницима регионалних 

одбора на којој су били присутни Влада и Мирослав. Покушај заказивања ове седнице у 

договору са  председником Шашићем је била неодржива ситуација у ветерини да смо 

стицајем различитих околности дошли у ситуацију да немамо поделу терена у 2017. 

години, немамо Правилник о програму мера у 2017. години. Нисмо набавили вакцину 

за плави језик и нодуларни дерматитис у 2017. години. Велики број села и насељених 

места истиче програм мера, и лабораторија за животиње да је то у закону, да је угрожен 

промет животиња и производа животињског порекла угрожен. Да целокупна ситуација 

везану за ветеринарску службу не зна свој статус. Покушао сам са Управним одбором 

да извршимо притисак на Управу за ветерину и Министарство пољопривреде, да 

покушамо да одгушимо све ово што се дешавало. Циљ овог састанка је био да скренемо 
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пажњу пре свега ветеринарској јавности да је ситуација неодржива и кобна по струку. 

Оно што је најважније да смо прошлу годину брилијантно одрадили и добили похвале 

од међународне јавности и добили бесплатну вакцину за нодуларни дерматитис, имамо 

ове године скоро 3,8 милијарди предвиђено у буџету за ветерину. У једном врло 

коректном разговору у Управин за ветерину усагласили смо ценовник за програм мера 

за 2017. годину. Ми нисмо били овлашћени за било какве одлуке – то је закључак и 

дискутаната. Велики део ветеринарске службе је забринут због стања у којој је 

ветеринарска служба тренутно. Програм мера је објављен у петак, два дана пре 

одржавања овог састанка. Све оно што је било предвиђено и што је била оцена стручне 

групе у Управи за ветерину је стављено у Правилник осим кју грознице која је изостала 

а велики је проблем на терену. Очигледно је у Управи за ветерину велики број 

некомпетентних људи који раде тамо, који немају никакве додирне тачке са теренском 

ветеринарском службом, који не поштују законске одредбе и тиме статус ветеринарске 

струке озбиљно нарушавају. Због тога имамо озбиљне консеквенце у јавности да не 

причам о проблемима безбедности хране који су озбиљни. 

 

Ненад Петровић: Извини, какве везе има теренска ветерина са безбедности хране? Ми 

сад имамо Савет за безбедност хране са Мићовићем али то нема везе са вама. Је л она 

то контролише? 

 

Миодраг Милковић: Према томе ми смо донели неке закључке, ми нисмо гласали о 

томе, него смо одлучили да те закључке преусмеримо Управном одбору да он у складу 

са тим закључцима реагује и формира свој став. Изволите. 

 

Ненад Петровић: У овом делу се апсолутно с тобом слажем али цела прича је врло 

једноставна јер ти ниси рекао због чега је нешто било позитивно а због чега негативно. 

Ви знате шта се десило прошле године кад сам ја ступио на дужност и шта је урађено и 

ко је обезбедио паре. Паре није обезбедио начелник здравствене заштите који је делегат 

у ОИЕ који иде по свету и држи предавања а који ни једном није био на терену. Молим 

те је л био он некад код тебе на терену? Ја сам и као саветник и после као в.д. директор 

ишао на терен и радио са вама. Многи су ми замерили што нисам ишао на Златибор. Ја 

сам тог момента ишао на министарски састанак у Софију да обезбедим паре. Био сам 

грубо нападнут од стране неких функционера да ћу изазвати дипломатски скандал ако 

будем од Европе тражио паре. Ја сам тражио паре ризикујући своју каријеру и добио 

1.700.000 евра. Ја сам то урадио. Паралелно ја сам се обратио још једној институцији за 

донацију и па смо добили још 50.000 евра. Та донација је стугла пре два месеца. Док 

сам био в.д. ја сам тражио да се направи диспозиција да се то расподели. До дана 

данашњег то није расподељено и опет је за то био задужен начелник здравствене 

заштите. Донација стоји код Славољуба Станојевића два месеца. Дијагностикуми ће 

пропасти. Ово није једина донација која пропада. Имате по институтима, многе су 

истеклог рока. У Шапцу је циркус. И нико ништа неће да подели вама. Што се тиче 

кашњења набавке вакцине за плави језик, и за нодуларни дерматитис, набавка за плави 

језик је завршена и данас би требало да вакцина иде према институтима. Ја сам ту 

набавку водио. Даћу вам један податак. Да ли знате да смо ове године набавили 

вакцину за овце за дупло мању цену него у набавци из 2015. године. Ја ћу приватно 

покренути поступак да се преиспита због чега је оштећен буџет за малтене пола 

милиона евра. Молим вас господо дупло јефтиније купљена вакцина него кад је 2015. 

године набављена. Неко мора да одговара за то. Друго вакцина за нодуларни 

дерматитис је такође набављена и она је за 10% јефтинија него што је на тржишту или 

прошле године. Како? До моменту моје смене ја сам био у преговорима са директором 
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управе за ветерину Мађарске. Они су прошле године набавили 225.000 доза вакцине за 

резерву, нису искористили и хтели су да продају ту вакцину. Та вакцина је имала рок 

до шестог месеца ове године. Ја сам у тим преговорима дошао до тога да ми тих 

225.000 доза добијемо бесплатно. Вероватно ми због тога није ни продужен мандат 

претпостављам јер сам ту хтео да уштедим паре. Следећа ствар, мој задатак је био да 

обезбедим квалитетну вакцину на време како бисте на време могли да почнете 

вакцинацију. Што се тиче промета животиња, ја знам да сам инсистирао да се пусти 

допис на терен да се несметано настави спровођење програма мера. Јер је то увек била 

пракса па кад је и конкурс каснио годину и по дана. 

 

Миодраг Милковић: Ко је потписао ценовник од 280 динара за туберкулинизацију? 

 

Ненад Петровић: Чекај, чекај. До ценовника нисам још дошао. Иначе, опет се враћам 

на правну службу. Прва варијанта је била да ценовник који је састављен, ти знаш ко је 

добио задатак за то био си на састанку, буде саставни део Правилника о програму мера.   

И опет се враћам на госпођу која је док је радила код нас то прихватила а затим кад је 

отишла у Немањину да би нам се то вратило и рекла не може. Добро. Раде се онда 

анекси. Што се тиче ценовника ја од 25.03. нисам учествовао у томе, ја сам имао једну  

информацију и једне калкулације које нису обухватале класичну кугу свиња с обзиром 

да је то био договор на нивоу целог министарства, а затим се одједном став мења и 

ушло се у набавку вакцине што нормално кошта. Како је преправљана цена и како је 

смањивано ја то не знам јер нисам учествовао. Не знам шта ће бити у уговорима. Не 

знам које су сад цене. Ја лепо кажем да не учествујем у томе. Према томе, мој део то 

није био. Друго, требали смо да добијемо, али ја не знам где се сад ту налазимо, 

рефундацију од Брисела за оне вакцине за нодуларни коју утрошимо и то 1,1 евро. И 

моја калкулација је била да су те паре требале да стигну крајем октобра где би 

допунили буџет. Ја нисам био задовољан са овим буџетом. Кад се расправљало о 

буџету, мој план је био да буде већи још за 450 милиона што је одбијено.  

 

Миодраг Милковић: Је л вакцина за једнократну апликацију? 

 

Ненад Петровић: Двократна је апликација. Иста је вакцина а дупло јефтинија. Како? 

Неко ће морати за то да одговара. Што се тиче ветеринара да ли су обавештени или 

нису, овде постоји представник института, ти знаш да сам држао састанке са 

институтима око два уговора, један о спремности и један редовни. На моје инсистирање 

уговори су направљени у складу са ДРИ (Државна ревизорска институција). Мој план је 

био да ти уговори буду пуштени истог дана кад и Правилник. Да ли сте добили те 

уговоре? 

 

Мирослав Дабић: Не. 

 

Ненад Петровић: Завршио сам причу. Ко није дао уговоре институтима и ко није дао 

паре?  

 

Миодраг Милковић: Још увек нису потписани. 

 

Ненад Петровић: Нису је л тако. Мој задатак је био и ја са спремио и доставио а они су 

добили сагласност јавног правобранилаштва 05.05. а данас је 16.05. десет дана 

институте нико није звао да потпишу уговоре. Јесам ли то ја урадио? Ето толико од 

мене. 
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Давор Шашић: Не знам да ли да се програм мера убаци у ову тачку али можда не би 

било лоше. Мишко имам критику према теби као председнику Управног одбора што се 

тиче састанка са регионалним одборима. Прво јесам ли ти ја оног дана кад си ме звао да 

се закаже састанак због Програма мера рекао да је тог истог дана правилник потписан. 

Је л јесам? Јесам ли те слагао? Даље, твоја констатација на закључак и на гласање није 

на месту. Није их било. 

 

Миодраг Милковић: Што није била? Што није било? 

 

Давор Шашић: Није било закључака и гласања. 

 

Миодраг Милковић: Ја сам предложио закључке. 

 

Давор Шашић: Аман ти си предложио а да ли смо гласали? Нисмо гласали а ти си то 

написао. 

 

Миодраг Милковић: Нисмо гласали.  

 

Давор Шашић: Зашто си онда то написао? 

 

Миодраг Милковић: Ради истине. Ми смо гласали ради упућивања Управном одбору. 

 

Давор Шашић: Да ли смо дигли руке и гласали? 

Миодраг Милковић: Јесмо. 

 

Давор Шашић: Ко је био од вас на састанку? 

 

Мирослав Дабић: Није било гласања. 

 

Миодраг Милковић: Сви су били за то. 

 

Мирослав Дабић: Није тачно. 

 

Миодраг Милковић: Ту нема никакве неистине и нема никакве манипулације. Ови 

закључци су такви какви јесу и ми можемо о њима да се изјаснимо на овај или онај 

начин.  

 

Давор Шашић: Мишко друга ствар. Ја тебе поново питам а сећам се да сам ти онда 

рекао ко од вас председника има легитимитет да прича о томе да ли је конкурс добар 

или не. У четвртак си ми рекао да се нико није јавио за састанак и да састанка нема је л 

се сећаш? У петак си ме звао у два сата и питао је л хоћемо састанак и рекао да ти је 14 

председника потврдило долазак јер си их звао. Рекао сам хоћемо иако си ми у четвртак 

рекао да нећемо. Што се тиче програма мера, ја сам упутио захтев за информацију од 

јавног значаја Управи за ветерину и у законском року ми нису одговорили па сам 

послао и министру. Јуче смо добили одговор.  

 

Милан Ђорђевић: Шта је ово? Ветеринарска комора Србије Напуштене животиње 

Панчево? 

 



19 

 

Миодраг Милковић: Ко је ова Ана Милекић? 

 

Ненад Петровић: Она је задужена за то. 

 

Давор Шашић: „Поштовани господине Шашићу поступајући по Вашем захтеву за 

приступ информацијама од јавног значаја, обавештавамо Вас да је Управа за 

ветерину као орган у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине блоговремено започела са припремама нацрта Правилника о утврђивању 

Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. Годину и започела 

консултације са ветеринарском и епизоотиолошком службом. Први нацрт је послат 

научним и специјалистичким институтима дана 20.01.2017. године. Предлог Програма 

мера достављен је, према уобичајеној процедури Секторуза правне, нормативне и 

управне послове дана 02.02.2017. године. ВКС активно је учествовала у активностима 

које се односе на послове из нацрта Програма мера посебно на утврђивању висине 

накнада за поједине услуге из Програма мера које врше ветеринарске организације а 

које се плаћају из буџета РС у складу са планираним финансијским средствима 

дефинисаним Законом о буџету РС. Као што знате у складу са вишегодипњом праксом 

Управа за ветерину је обавестила ветеринарске станице 29.12.2016. године да ће се до 

доношења Програма мера за 2017. Годину послови који се односи на вакцинацију 

против ККС, беснила и нодиларног дерматитиса односно дијагностичког испитивања 

говеда на бруцелозу, туберкулозу и ензоотску леукозу говеда, као и оваца и коза на 

бруцелозу, радити према Програму мера за 2016 годину. Тиме је обезбеђен 

континуитет у спровођењу приоритетних програма превенције и контроле заразних 

болести животиња. Дана 05.05.2017. године објављен је Правилник о утврђивању 

Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. Годину.“ Као што видите 

имате у прилогу ко је шта и кад урадио. Ово је званичан документ. И шта сад? 

 

Милан Ђорђевић: Је л могу ја нешто да кажем? Трећа тачка дневног реда је 

разматрање закључака председника регионалних одбора. Пре него што кренем по 

појединачном закључку, сви се сећамо да смо већ имали сличне састанке. Поново се 

суочавамо са оним што је евидентно а то је да је мишљење наших представника 

регионалних одбора веома важно. Међутим, ја се не сећам да нам је и један председник 

РО доставио било какав папир или закључак у вези неког проблема нити да је и један 

одбијен. Ови састанци који су били сазивани у претходном периоду су нестатутарни 

састанци, пошто ја нисам приметио да они постоје по Статуту. Имамо ситуацију да се 

доносе закључци које Статут не признаје, једном у режији бившег председника сада у 

режији председника УО. Оно што сам хтео да скренем пажњу то је да се наше чланство 

информише преко сајта.... 

 

Миодраг Милковић: Шта значи режија? Је л то нешто организовано? 

 

Милан Ђорђевић: Шта значи режија? Ваљда знаш. Ти си креатор састанка и молим те 

да ме пустиш да завршим. Колико се ја сећам све седнице стоје на сајту ВКС, Жолт 

исправи ме ако грешим. Никоме није забрањено да уђе  на тај сајт и да се информише. 

Такође, ниједан председник РО није затражио од Коморе било какав извештај о 

појединим питањима. Шта се дешавало око тога да имамо овакав тип састанака? 

Колико сам ја видео у оној преписци нису се сви председници РО сложили са твојом 

констатацијом.  

 

Миодраг Милковић: Не. 
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Милан Ђорђевић: Закључке које си ти донео овде.... 

 

Миодраг Милковић: Нисам их ја донео. Донели су их председници РО. 

 

Милан Ђорђевић: Како је могуће да онда негирају то? 

 

Миодраг Милковић: Могуће је нису се сложили једногласно. 

 

Милан Ђорђевић: То значи да закључци нису у складу са Статутом и законом. 

 

Миодраг Милковић: То ти кажеш. 

 

Милан Ђорђевић: Ја кажем? Реци молим те пошто ти ниси читао ни претходни Статут 

а камоли нови Статут обзиром да ти ништа не ваља где си нашао да се овако закључци 

доносе? 

 

Миодраг Милковић: Скупштина је одбацила Статут. 

 

Милан Ђорђевић: Скупштина је донела повлачење тачке са дневног реда није 

одбацила. Реци ми молим те у ком члану важећег Статута стоји да се закључци овако 

доносе? Ајде нађи ми у Статуту.  

 

Миодраг Милковић: Не постоји. 

 

Милан Ђорђевић: О чему ми онда даље причамо?! Ми можемо да дискутујемо о 

темама које су председници РО требали појединачно да доставе секретару Коморе, који 

би сигурно то проследио и теби и Давору и свим осталим члановима УО. Ту фактички 

где није било гласања, сам си споменуо је л тако? 

 

Миодраг Милковић: Гласали смо да упутимо Управном одбору закључке. 

 

Владимир Пауновић: Није било гласање ево ја сам био присутан, колега је био 

присутан, Давор је био присутан. 

 

Милан Ђорђевић: Што значи да нам ти овде износиш своје фалш закључке јер ниједан 

председник РО то није послао званично. Ја бих хтео да се осврнем на сваку тему овде. 

Прво – РО изражавају подршку МПЗЖС и Министру у хитном разрешењу нагомиланих 

проблема у Управи за ветерину. Ветеринарска комора ем што нема статутарни нема ни 

законски основ да се меша у унутрашње уређење државних органа. Да ниси то 

прочитао негде у важећем Статуту. Мени није јасно одакле ти идеја да дајемо подршку 

министру а знамо сви колико су се до сада измењали и да све што су радили било је 

против ветеринарске струке. Не појединачно него у целости. Овлашћења Коморе и 

циљеви Коморе који су постављени у овом Статуту и у њему нема основа да тражимо 

уређење Министарства. Уколико је Министарству потребно уређивање нека се обрати 

свом власнику а то је Влада РС. Шта ће они да раде то није наш проблем. Зато твоје 

анимације председника РО представљају кршење Статута. Ја се једноставно као члан 

УО и члан Коморе питам шта је циљ свега овога. Циљ је да се подржи невршење 

законских обавеза од стране министра, што сигурно није за општи интерес него за 

лични интерес. Такође, кроз твоје драматичне емаилове да смо сви угрожени да стаје 
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промет – промет не може да стане јер сви радимо све послове који се тичу промета. И 

тај Правилник, сада сам први пут видео документ да је достављен министру 01.02.2017. 

године, што је “ненормално” јер су се правилници до сад достављали и у октобру 

месецу, очито да интерес чланова коморе не значи ништа са оваквим предлогом 

председника Управног одбора. Оно што једино јесте – а то је да се боримо на једини 

легитимни начин. Да се наш став чује пре свега кроз представке и притужбе на рад 

онога ко руководи Министарством – а једино одговорно лице у Министарству је 

министар. Никада нећу бити на страни онога ко крши закон без обзира ко био 

прекршилац. Тражим да се изјашњавамо по свакој тачки појединачно. Ја сам против 

овога и предлажем исто као у претходној тачки да се пише притужба на рад Министра. 

Ако ћемо штитити интересе целе струке тај интерес не сме бити појединац. Појединац 

нека нађе свој интерес у општем интересу струке. Мој предлог је да се пише притужба 

против прекршиоца закона, мене не интересује ко је он и ко га је довео. Зашто у Закону 

о ветеринарству, члану 53. стоји да је доносилац Министар? Следећа тачка – РО 

захтевају од МПЗЖС и Министра да се поштује усаглашени ценовник услуга Управе за 

ветерину и ВКС за Програм мера здравствене заштите за 2017. Годину у складу са 

Буџетом РС. Сад ћу да објединим обе тачке и ово што сам предложио. 05. маја ове 

године у Сл Гласнику бр. 43 је објављен Програм мера. Сви знате да смо на седници 

30.11.2016. године на предлог колеге Владимира Пауновића донели одлуку а 

председник је тај захтев проследио Управи за ветерину да набавка вакцине против 

беснила не иде преко института. Колико се ја сећам ти разговори су обављени са 

тадашњим в.д. директором који сада није реизабран да би се омогућила 

транспарентност а спречи монополистички положај који намеће Министар, или његова 

правна служба или највећи научник из одељења здравствене заштите. Поглавље 10. 

објављеног Правилника каже овако:„Спровођење активности по Програму мера 

(вакцинација, туберкулинизација, вађење крви, узорковање материјала за 

дијагностичка испитивања и др.), врше ветеринарске организације којима су 

уступљени послови из Програма мера, осим послова вакцинације паса и мачака, које 

могу обављати све ветеринарске организације, у складу са законом којим се уређује 

ветеринарство.“ У оквиру тог закона ја нисам прочитао да је то монополистички закон 

који у овој ситуацији пропагира исти тај министар. Што се тиче дистрибуције: 

„Научни, односно специјалистички ветеринарски институти врше дистрибуцију 

вакцина против класичне куге свиња, атипичне куге живине, болести плавог језика, 

нодуларног дерматитиса и беснила, као и туберкулина за спровођење 

туберкулинизације. Такође, институти врше дистрибуцију свих осталих вакцина које 

се користе у реализацији превентивних имунопрофилактичких мера по Програму 

мера.“ При томе, ми нисмо имали уопште информацију да ће бити вакцинације против 

ККС. Овде имамо једну јаку битну ствар. Наведено је беснило. Сви знате да институти 

нису произвођачи вакцина, да нису увозници вакцина. Постали су веледрогерије 

продајући нама вакцине за рабате од минимум 30%. Ја дођем на институт и тражим 

појединачне дозе они ми кажу нема ево ти 10 доза. Следећи пут дођем и тражим 10 доза 

они ми кажу нема ево ти појединачне. За 30% рабата. Је л то посао института? Није! 

Институт је тај који треба да спроводи дијагностичке методе и да се избори за реални 

ценовник у оквиру ПМ. Опет се враћамо на великог научника, кад год треба да се прича 

о програму мера њему ни трага ни гласа. Очигледно је да је препаметни министар 

претпоставио да ћемо ми на волонтерској бази да обављамо овај посао. Иако смо имали 

делегацију коју смо послали у преговоре о ценама, и да смо на 86. седници извршили 

корекцију цена које су усаглашаване са Управом. Шта је са тим ценама? Такође, у 

новом Правилнику сам уочио једну неодрживу нелогичност: „Вакцинација новорођених 

животиња и говеда из увоза, вршиће се у току читаве године. Ревакцинација говеда 
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вакцинисаних у 2016. години, извршиће се у периоду мај–јун.“ Чиме? Богојављенском 

водицом? Или можда шећерном водом или евентуално да набавимо воду са Сребрног 

језера па да нам животиње буду вакцинисане. Предлажем да и по овом питању 

законски заступник Коморе – председник пошаље директно писмо које ће садржати 

представку и притужбу на објављени правилник и Влади РС и Одбору за пољопривреду 

и свим медијима да знамо каква нам је ветеринарска струка зато што већ годинама 

трпимо понижења од свих њих. Генерално ми као струка нисмо сложни. Једино 

ветерине нигде нема. Вечита је прича: биће препозната ветеринарска струка. Наши 

зглобови могу да трпе све, они су направљени од камена. Једино велико Министарство 

није у стању ништа да уради чак и кад постоје позитивни резултати. Чули смо излагање 

Ненада Петровића по питању набавке вакцине и свега. Чули смо чињеницу да је 

набављена дупло јефтинија вакцина. Зашто онда наш рад не може бити награђен. Па 

зато што тамо седе паметњаковићи, који су незасити. Следеће - Расписивање ванредних 

избора у ВКС због изостанка резултата рада у предходних годину дана. Бићу веома 

кратак. Ванредни избори у Статуту не постоје или бар ја нисам то прочитао у члану 20. 

Статута који познаје сазивање ванредне седнице Скупштине. Ово је једна општа тема 

која је представљена од стране председника Управног одбора, који каже да је изостао 

рад. Како је могуће да је на редовној седници Скупштине великом већином гласова 

усвојен извештај о раду Управног одбора. Ја не знам да ли председник Управног одбора 

третира период од 27. јануара као годину дана или мисли на претходних годину дана. 

Мене интересује како је председник Управног одбора имао проблема у комуникацији 

са члановима УО. Небојша Бошњак је још у марту напоменуо да иде у овом периоду на 

Хималаје и да неће бити у земљи месец дана. Мирослав Дабић и Драгана Бајић су били 

на годишњем одмору, Ненад Петровић је имао својих обавеза. Значи постојала су три 

члана која су била спремна да дођу. Да ли сам рекао да нећу да дођем на УО? Нисам. 

Када не долазим ја то напишем. Какав је проблем да питаш чланове да се усагласе са 

даном за одржавање седнице? Осим тога имаш секретара па му пошаљи емаил па кажи 

молим Вас у том и том периоду анкетирајте људе где ће ко бити. У чему је проблем? 

Такође, јако ме занима шта значи нерад у претходних годину дана. Био сам 

представник у Оперативном штабу Владе захваљујући овом Управном одбору. Ако је 

нерад што смо издејствовали највећу цену до тада од 230 динара, ја сад не знам за шта 

радим. Је л то наш проблем? Јесте. Ко је крив за то? Онај ко образује цену и онај ко их 

штити. Министар.  Шта ми можемо да очекујемо од њих? Ништа добро. Ја мислим да је 

дошло време да свако од нас стави прст на чело и да се запита докле ће неко други 

мимо интереса струке одређивати све оно што ми треба да радимо да нам намеће како 

хоће без икакавог реда. Зашто би морали да радимо? Нек иде Управа ако знају уопште 

то да раде. Услов за државног службеника је пет година рада у струци. Нико од њих 

струку видео није. Погледајте овај папир: „Напуштене животиње Панчево“. Они су 

певачко друштво не ми. То су они који тамо седе и ништа не раде. Оно што бих желео 

да кажем јесте да нико од нас нема право да крши нити једну одредбу Статута, ниједну 

одредбу закона нити једну одлуку Скупштине. Уколико председник УО заиста мисли 

да је стање овако он увек може да поднесе оставку. Подршку ћемо пружити само 

нашим члановима Коморе. Ми смо ту због њих. Државни секретар је на Одбору за 

пољопривреду изнео чињеницу да је 109 станица пало на Конкурсу. Сетите се у 

Крагујевцу смо имали причу да станице отварају органке ван свог седишта и оне су 

конкурисале као засебна правна лица. С тога да ли је тај број баш 109? Ми такве 

информације немамо. Ја сам због потврде да нисам кривично осуђиван морао да идем у 

место мог рођења – рођен сам у једној од бивших Југословенских република. И то сам 

завршио за један дан. Направио сам кривично дело што сам се родио. Мислим да је 

крајње време да се једном дефинише став а не да нас вређају као Напуштене животиње 
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Панчево. Они нису писмени а одлучују о нашој судбини. То треба јавно рећи. Ми 

вечито причамо о једној јединој теми а ми имамо милион проблема. У Београду постоји 

више амбуланти са више ветеринара него све станице које раде програм мера. Они раде 

на десетине хиљада вакцинација. Шта мене брига за министрову цену од 280 динара. 

Хоћу да знам вредност мога рада. Ако ми не одговара ево вам папири и нећу то да 

радим. До тада док ми представљамо ово тело све док раде овако против закона 

ниједног од њих нико овде неће подржати. Ми треба њега да молимо да обавља своју 

законску обавезу.  

 

Миодраг Милковић: Ја сам те схватио Милане да ти ове закључке не одбацујеш. 

 

Небојша Бошњак: Како их бре не одбацује? Одбацује их. 

 

Миодраг Милковић: Немој ти да тумачиш. 

 

Небојша Бошњак: Извините онда. 

 

Миодраг Милковић: Усаглашен је ценовник. 

 

Небојша Бошњак: Где је усаглашен? 

 

Жолт Кало: Немамо папир. 

 

Милан Ђорђевић: Што се тиче друге тачке око ценовника ми не знамо ценовник. Зато 

пишемо притужбу. Мој предлог је да се напише притужба на рад Министра па нека он 

објашњава зашто су такви правилници и то Влади и Одбору за пољопривреду и да дамо 

саопштење медијима. Мене прича њихова не занима. 

 

Миодраг Милковић: Стављам на гласање тачке три Разматрање закључака 

председника РО са састанка одржаног 08.05.2017. године, и то: Регонални одбори ВКС 

изражавају подршку МПЗЖС и министру у хитном разрешењу нагомиланих  проблема 

у Управи за ветерину; Регионални одбори ВКС захтевају до МПЗЖС и министра да се 

поштује усаглашени ценовник услуга Управе за ветерину и ВКС за Програм мера ЗЗЖ 

за 2017.годину у складу са Буџетом РС, и Расписивање ванредних избора у ВКС због 

изостанка резултата рада у предходних годину дана. 

 

Милан Ђорђевић: Да ли можемо да гласамо о сваком закључку појединачно? Јер ово 

су по мени појединачне тачке. 

 

Миодраг Милковић: Не. Ко је за овакве закључке? 

 

За предлог је гласао: Миодраг Милковић 

Против предлога су гласали: Милан Ђорђевић, Небојша Бошњак, Владимир Пауновић. 

Уздржани: Мирослав Дабић и Ненад Петровић. 

 

Небојша Бошњак: Само мало. Сад ћеш ти свима рећи да су они тамо из Управног 

одбора гласали против ценовника. То није тачно. Ти ставиш три тачке под једну а ту су 

и козе и овце и све живо. 
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Миодраг Милковић: Не, не, не. Па да ли имате неки други предлог. 

  

Милан Ђорђевић: Имам ја. Што се тиче тога да регионални одбори траже од министра 

да се поштује усаглашени ценовник али не у складу са буџетом него у складу са 

одлуком Управног одбора, ја ћу гласати за ту тачку.  

 

Мирослав Дабић: Да ли постоји неки засписник или други документ са састанка у 

Управи? 

 

Миодраг Милковић: Не. 

 

Мирослав Дабић: Па то је по мом мишљењу онда Ваша грешка односно пропуст. Без 

обзира да ли је нешто усаглашено усмено мора постојати писмени траг. 

 

Милан Ђорђевић: Против друге тачке нисам. Против треће тачка нисам али трећа 

тачка не постоји у Статуту.  

 

Владимир Пауновић: Ови закључци су донети само од стране председника Управног 

одбора. 

 

Миодраг Милковић: Завршили смо са тачком три. Имамо предлог Милана Ђорђевића 

који се не слаже са ставом један из тачке из закључака. 

 

Милан Ђорђевић: Зато сам и тражио да се гласа појединачно. 

 

Миодраг Милковић: Значи Милан Ђорђевић се не слаже са ставом један и са ставом 3 

где каже није у складу са Статутом. Има ли још предлога. 

 

Милан Ђорђевић: Само тренутак. И захтевам да се исправи закључак два уместо „у 

складу са буџетом РС“ да стоји „у складу са Одлуком УО“. 

 

Миодраг Милковић: То нису закључци за Управни одбор. Ово су донели председници 

РО. 

 

Милан Ђорђевић: 86. Седница Управног одбора је јасно дефинисала све. 

 

Миодраг Милковић: Је л има неко неких предлога? Прелазимо на тачку 4. „Извештај 

Комисије о завршеној јавној расправи о предлогу новог Статута Ветеринарске коморе 

Србије“... 

 

Владимир Пауновић: Чекај а да гласамо за овај други предлог? 

 

Небојша Бошњак: Да Миланов предлог. 

 

Ненад Петровић: Јесте ли гласали? 

 

Владимир Пауновић: Ниси дао на гласање. 

 

Милан Ђорђевић: Само тренутак. Што се тиче првог закључка ти си рекао да се тачка 

одбаци али ја сам имао предлог – да се пише представка и притужба на рад Министра. 
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Небојша Бошњак: То стоји. 

 

Одлука: Одбија се предлог Миодрага Милковића већином гласова (за Миодраг 

Милковић, уздржан Ненад Петровић и Мирослав Дабић). 

 

Одлука: Усваја се предлог Милана Ђорђевића већином гласова (против Миодраг 

Милковић, уздржан Ненад Петровић). 

 

Ад.4. Извештај Комисије о завршеној јавној расправи о предлогу новог Статута 

Ветеринарске коморе Србије; 

 

Милан Ђорђевић: Сви смо на претходном УО усвојили да се продужи јавна расправа. 

Ја сам поднео извештај целокупном УО, надам се да сте сви примили тај извештај.  

Предлог је да се јавна расправи настави до 31. децембра 2017. године, након чега ће 

Комисија у проширеном саставу расправљати о амандманима.  Воја Илић је најгласнији 

да се не слаже са Статутом, али тај исти Воја Илић је сваки пут доставио амандмане са 

образложењима. Његови амандмани су били усвојени, не сви, али је део усвојен. Ја не 

сматрам да је овај Статут савршен али зато постоји јавна расправа и постоје амандмани.  

 

Мирослав Дабић: На састанку регионалних председника, било је предлога да 

Комисија која је припремила предлог Статута је одлучивала о амандманима, али у 

проширеном саставу. Неки су предложили да би та Комисија могла још да се прошири. 

Ја само преносим оно што сам чуо на тој седници.  А на нама је да видимо шта и како. 

 

Милан Ђорђевић: Ако треба да се прошири одржамо ћемо још једну седницу па ћемо 

проширити Комисију. 

 

Миодраг Милковић: Да ли има још предлога? Ја сам схватио колегу Милана да се 

није довољно колега укључило у расправу. Предлог је да се јавна расправа продужи до 

31.12.2017. године. 

 

Давор Шашић: Само једна мала констатација. Драге колеге да ли стварно мислите да 

нама не треба промена Статута?  

 

Миодраг Милковић: Потребна нам је. 

 

Давор Шашић: Па наравно. Онда да радимо заједно на томе. Никада нисам рекао да је 

нови Статут савршен. ТО је предлог. Али апсолутно знам све мане старог Статута 

нарочито у функционисању органа и тела. Сећате се на Етичком комитету када је 

колегиница успротивила што нема председника УО. Ја све радим по Статуту па сам 

прекинуо седницу. Је л тако било? Рекао сам ти Мишко да ти нисам замерио што ниси 

дошао на седницу. Али то пише у Правилнику. Прошлог викенда сам био у Бања Луци 

на Вишеградској групи. Је л ви знате да смо ми једина Комора у окружењу која није 

самостална? И то је до нас. Сви апсолутно самостални. Питали ме како ми уопште 

функционишемо овако. Па никако. Шта да се деси да председник УО или председник 

коморе сломе ногу. Ко ће да их мења. Ја само причам о делу функционисања. 

 

Миодраг Милковић: Ево појавила се још једна потреба. Главна ствар у Статуту је 

смањење ро. 
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Давор Шашић: Шта ти причаш? 

 

Милан Ђорђевић: Где си ти то прочитао? 

 

Миодраг Милковић: Постоји у различитој форми. Нама је база председници РО. 

Већина регионалних одбора је против. 

 

Милан Ђорђевић: Је л смо ми неког спречили да пошаље предлог? Ако има примедбе 

нек пошаље.  

 

Давор Шашић: Твоја је констатација на број делегата. Цела идеја о броју делегата за 

коју се ја залажем је из тога да би имали три скупштине године. Ти знаш колико нас 

кошта скупштина. Свима се смањује линеарно. 

 

Владимир Пауновић: Нема логике да цео Златиборски округ одбацује Статут а нема 

ниједан предлог. Шта одбацују? Нека напишу нови па нек дају. Ја бих у Комисију 

укључио управе те колеге што одбацују Статут а немају амандмане. 

 

Небојша Бошњак: Јао тај само ради да би био против. 

 

Миодраг Милковић: Стављам на гласање да се усвоји извештај Комисије и да се 

продужи јавна расправа до 31.12.2017. године.  

 

Одлука: Усваја се извештај и продужава се расправа до 31.12.2017. године. 

 

 

Ад.5 Усвајање седница на којима су донете одлуке прикупљањем писане 

сагласности чланова УО; 

 

Усвајање седница на којима су донете одлуке прикупљањем писане сагласности 

чланова УО: 

• седница одржана 07.03.2017. године - усвојен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Словачку 

 

Одлука: седница усвојена једногласно. 

 

• седница одржана 12.03.2017. године - одбијен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Чешку 

 

Одлука: седница усвојена већином гласова, против Миодраг Милковић. 

 

• седница одржана 15.03.2017. године - одбијен Захтев председника УО 

ВКС за повлачење чланова Комисије испред ВКС за спровођење 

конкурса за уступање послова из програма мера здравствене 

заштите 

 

Одлука: седница усвојена већином гласова, против Миодраг Милковић, уздржан Ненад 

Петровић. 
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• седница одржана 21.03.2017. године - усвојен Захтев за одобрење 

путовања Мирослава Урошевића у Немачку и Брисел  

 

Одлука: седница усвојена једногласно 

 

Ад.6. Дискусија о донешеном Правилнику о утврђивњу Програма мера 

здравствене заштите за 2017. годину; 

 

Дискутовано у оквиру претходних тачака. 

 

Ад.7. Разно. 

 

Давор Шашић: Једна дигресија, пошто ја треба да вршим координацију органа и тела, 

твој став да УО не функционише, имам једну молбу за тебе да убудуће користиш 

стручну службу тј секретара да користиш њега или мене при сазивању УО. Није 

озбиљно да смо за три човека који су имали своје обавезе рекли да бојкотују.  

 

Миодраг Милковић: Једино су ме Бошњак и Даба обавестили да су оправдано 

одсутни.  

 

Давор Шашић: Ма немој а Драгана не. 

 

Мирослав Дабић: Ја бих само рекао да то што је било на састанку 08.05.2017. године 

било је да УО не може да скупи зато што се састанци бојкотују. 

 

Миодраг Милковић: Апсолутно тако сам ја рекао. 

 

Мирослав Дабић: Да сам ја био у Хрватској. Али стоји и то да је мени позив стигао на 

емаил за 21.04. а мени је тад била акредитација у Институту.  

 

Миодраг Милковић: Па ти си био оправдано одсутан. 

 

Мирослав Дабић: Добро. Одакле онда генерални став да постоји бојкот. 

 

Миодраг Милковић: Ти ми ниси одговорио на емаил. 

 

Милан Ђорђевић: То значи да долазим. 

 

Давор Шашић: Ајде да само пустимо секретара да то води. Секретар ће све да 

искоординише. 

 

Кало Жолт: Ја немам ни један емаил где си заказивао УО. Ту правимо непотребну... 

 

Давор Шашић: Морам да поставим Ненаду једно питање које ме баш боли. У 

поглављу 7. тачка 1. инфективно запаљење вимена: “Произвођачи млека и производа од 

млека намењених за људску исхрану, спроводе програм сузбијања инфективног 

маститиса, уз примену бактериолошке дијагностике, испитивања осетљивости 

узрочника маститиса на антибиотике, примену одговарајуће терапије и контроле 

здравља вимена, уз вођење евиденције.” Произвођачи млека и производа од млека? 
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Ненад Петровић: То је лоше написано. Прерађен је текст да не улазим сад у то. Било је 

великих притисака за нешто друго. Све је почело од приче за издавање млечне карте. 

Млечне карте не постоје као документ већ пет година. Постоји нешто друго. Е онда је 

овај текст, не бих да га коментаришем. Ја не могу да коментаришем нешто што нисам 

потписао.  

 

Давор Шашић: Како ја ово да објасним. Испада да произвођачи ово спроводе. 

 

Ненад Петровић: Ја сам увек говорио и са институтима, где смо хтели да вратимо 

прраксу планских епизоотиолошких састанака, где би људи из управе долазили да 

разјасне све ствари. Постоје одељења која се баве са тим који морају да објасне и дају 

инструкције. 

 

Давор Шашић: Још једна мала ствар. Што се тиче закључака и што се тиче наших 

ставова. 

 

Небојша Бошњак: Одмах данас, хитно да се пише. 

 

Давор Шашић: Ја ћу тражити од министра све то што сте рекли. 

 

 




