
Записник 

 
 

са  49. седнице Управног одбора ВКС одржане 6. септембра 2012. године у просторијама 

Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова. 

У раду седнице учествовали:  

Председник: УО Радош Раилић; 

Чланови:  Весна Вулетић, Саша Стокић и Божидар Милић и Миленко Перић и Зоран 

Рашић. 

На седници није присуствовао Зоран Маринковић. 

У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки и секретар Коморе Жолт 

Кало. 

 

Предлог председника УО Радоша је прихваћен, да се тачка 4. дневног реда помери за 

последњу тачку дневног реда. 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

 

 

1. Усвајање записника са 48. седнице Управног одбора ВКС . 

2. Услов за обнављање и продужавање постојећих  лиценци . 

3.   Штампање ветеринарског радног дневника за 2013 годину . 

4.  Разматрање пристиглих примедби аутора на конкурс за програмирано 

усавршавање ветеринара за 2012.годину, и став У.О. о предавачима који не 

поседују лиценцу. 

5.  Мишљење председника Е.К. на пристигле жалбе које се односе на донете 

одлуке Етичког комитета. 

6.  Извештај Дениса Новака представника ВКС у  FVE    

      а) Захтев за смањење накнаде за годишњу чланарину у FVE. 

                  б) Предлог за учлањење у секцију „ Практичари “.  

  ц) Достављање превода  Статута ВКС. 

7. Разматрање захтева Ђорђа Игњића за исплату накнаде за учешће и израду 

документа Оснивачке скупштине ВКС. 

       8. 

а) Одлука за исплату дневница и путних трошкова члановима Комисије за 

сарадњу Невладиним организацијама. 

б) Одлука да Комора буде издавач нове књиге редовног професора ФВК др. 

Илије Вуковића „ основе технологије меса“ четвро издање, у тиражу од 300 

примерака. 

       9.  Разно. 

 

 

 

   Ад. 1. Записник је усвојен уз додатак код Ад. 2. Предлог Весне Вулетић да се  

предложено радно председништво прошири још са 2 члана (Александром Спасовићем и 

Богданом Шоићем). 



 

          Ад. 2. Прве лиценце истичу крајем децембра 2012. године, и на састанку се 

разматрало  који  модел би се применио у процесу продужавања постојећих  лиценци. 

Одлучено је да  председник ВКС и председник УО заједно са  стручном службом осмисле 

модел „ решења “ о продужавању постојећих лиценци. 

 

           Ад. 3. На седници је донета одлука да Ветеринарска комора Србије и 2013 године 

суфинансира штампање „ Ветеринарског радног дневника 2013 “ који би се делио свим  

колегама који су ушли у процес релиценцирања. Предложен је тираж од 1500 примерака, 

у Б5 формату. Након сазнања оквирне цене трошкова штампања, предлог је да се упути 

понуда ветеринарским институтима о евентуалном суфинансирању дневника.  

 

Ад. 5. Мишљење УО ВКС на пристигле жалбе које се односе на донете одлуке 

Етичког комитета у првостепеном поступку. УО је једногласно донео одлуку и није 

прихватио жалбе у случајевима „ зоохигијена-Панчево и Катарина Мајсторовић “ уз 

образложење да су одлуке донете од стране ЕК у складу са правилником и да је процедура 

у доношењу одлука у потпуности испоштована. Жалба у случају “ Врање “ је прихваћена 

и случај је поновно враћен на разматрање ЕК, уз образложење  да је додатна 

документација везана за овај случај  накнадно пристигла. 

 

Ад. 6. а) Одлука да се аплицира молба за смањење накнаде за годишњу чланарину  

у FVE. 

б) На седници се разматрало о учлањењу ВКС у удружење  „ Европских ветеринара 

практичара “. Чланарина у првој години за статус посматрача износи 250 евра,  а у другој 

500 евра, а након тога чланарина се одређује на основу броја чланова ВКС.  Удружење 

практичара представља како колеге из мале, тако и велике праксе и једно је од 

најважнијих удружења.Чланство у удружењу практичара би обезбедио разне бенефите као 

што су бесплатни предавачи, стручна помоћ, да се користе сва раположива документа, 

правна помоћ у оквиру ЕУ законодавства. Став УО је да ВКС треба да има свог 

представника у таквој секцији. Преставник ВКС би зависио од теме, неко ко би могао да 

прати и да пренесе стечена сазнања и да активно учествује у раду. Једногласно је донета 

одлука да се ВКС учлани у удружење  „ Европских ветеринара практичара „ FVE. 

 

Ад. 7. Разматрање захтева Ђорђа Игњића за исплату накнаде за учешће и израду 

документа Оснивачке скупштине ВКС. Мишљење адвокатске канцеларије и правног 

заступника ВКС Зорана Мирковића је да на основу приложеног захтева, може закључити 

да подносиоц тог захтева са једне стране, и ВКС са друге стране, пре приступа изради 

нацрта предметних докумената, нису закључили никакав Уговор о делу, нити било какав 

правно обезбеђујући акт који би омогућио правни основ за исплату надокнаде за учешће 

хонорара за израду документације Оснивачке скупштине Ветеринарске коморе Србије. 

Једногласан закључак са седнице УО ВКС да не постоји правни основ за исплату накнаде  

за учешће и израду документа Оснивачке скупштине ВКС и да се упути званичан одговор 

Ђорђу Игњићу.  

           

 



 Ад. 8. 

а) Једногласно је донета одлука за исплату накнада за дневнице и путне трошкове 

члановима Комисије за сарадњу Невладиним организацијама.  

б) Гласањем је донета одлука да Комора буде издавач нове књиге редовног 

професора ФВК др. Илије Вуковића „ основе технологије меса“ четвро издање, у 

тиражу од 300 примерака.  

 

Ад. 4. Разматрање пристиглих примедби аутора на конкурс за програмирано усавршавање 

ветеринара за 2012.годину, и став УО о предавачима који не поседују лиценцу. Од УО је 

затражено да преиспита рад појединих тела Коморе за шта УО нема овлашћења. 

Закључено је да УО Коморе мора да стане у заштиту сваког ветеринара и да пружи 

подршку свим својим телима и органима, и уз напомену да се једино институцијално могу 

решавати проблеми. Разматрањем пристиглих примедби аутора на конкурс за 

програмирано усавршавање ветеринара за 2012.годину, и увидом у сву доступну 

документацију УО је гласањем донео одлуку. Затражено је од Надзорног одбора ВКС да 

утврди и извести УО о томе, да ли је у раду Стручног одбора било кршења постојећих 

аката ВКС и да ли је испоштована сва процедура у раду. Став УО одбора је да предавачи 

који учествују у програмираној едукацији  треба да имају лиценцу, и УО ће за следећу 

Скупштину ВКС припремити допуну Правилника о стручном усавршавању ветеринара. 

Одлучено је да се Министру упути дописи где ће се затражити  тумачење законске обавезе 

поседовања лиценце ветеринарских инспектора за обављање ветеринарске делатности као 

и да се Управи за ветерину достави комплетни списак ветеринара који не поседују 

лиценцу. 

 

Ад. 9.Разно 

 

        
Седница је завршена у  14,00 часова. 

           Записник водио         Записник оверава 

    Секретар ВКС                     Председник Управног одбора 

    Жолт Кало, др. вет.,с.р.                      Радош Раилић, др вет.мед., с.р. 

 

 

 

 


