
Записник 
 
са  45. седнице Управног одбора ВКС одржане 07. марта 2012. године у просторијама 
Ветеринарске коморе Србије са почетком у 11,00 часова. 
У раду седнице учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Весна Вулетић, Зоран Маринковић, Перић Миленко и Саша Стокић.  
Чланови УО Зоран Рашић и Снежана Цуцуровић оправдали су своје одсуство 
неодложним, претходно преузетим обавезама. 
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, секретар Јадранка 
Тијанић и стручни сарадници ВКС Жолт Кало и Сандра Дилкић. 
Седници је присуствовала председница Стручног одбора Радмила Ресановић. 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање записника са 44. седнице Управног одбора ВКС одржане 30.01.2012. 
године; 

2. Предлог Дневног реда за Скупштину ВКС 21.04.2012. године и усвајање извештаја 
органа и тела; 

3. Разматрање Финансијског извештаја ВКС за 2011. годину и план за 2012.годину; 
4. Предлог увођења нових шифара у Препоручени ценовник ветеринарских услуга 

ВКС које се односе на спровођење контроле здравственог статуса и активног 
надзора газдинства;  

5. Разматрање предлога Правилника о струковном надзору; 
6. Извештај о ИПА пројекту – међугранична сарадња са Бугарском и предлог 

укључивања у нови пројекат са Мађарском; 
7.  Разно: 

а) Чланарина у WVA и FVE; 
 б)  Проблем захтева за плаћање чланарине Привредној комори Србије; 
 в) Молба Председника Студентског парламента, Милана Марковића, за финасијску 
помоћ за учествовање на ИВСА Конгресу у Норвешкој;  
 г) Једнократна новчана помоћ поводом смрти колеге Јухас Габора из Сенте; 
 д) Молба Велибора Кујаче из Новог Сада за мишљење УО у вези његовог статуса 
након повратка из Немачке; 
 ђ) Рад лекара у Зоолошком врту – став ВКС 
 е) Пројекат “Плави пас” - подршка ВКС 

 
Ад. 1. Записник са 44. седнице Управног одбора од 30.01.2012. године усвојен је 
једногласно. 
              
Ад.2.   Председник ВКС, Грго Тиквицки, прочитао је предлог дневног реда за Скупштину 
ВКС заказану за 21.04.2012. године. Предложио је да се дневни ред прошири тачком која 
би се односила на покретање иницијативе за промену Закона о ветеринарству у смислу 
регулисања статуса ветеринарских техничара и постављањем истих под надзор ВКС, 
према препорукама Светске асоцијације ветеринара. 
Члан УО Весна Вулетић је предложила да се на Скупштини поново размотри 
прошлогодишња иницијатива за промену Правилника о накнадама члановима УО. 
Предлог је да се осталим члановима УО одреди месечна накнада за рад у висини две 
трећине износа који добијају Председник и Председник УО. Накнада коју они добијају је 
вредности једне просечне бруто зараде у Републици Србији. Радош Раилић је изнео своје 
мишљење да чланови УО треба да гласају да ли ће овај предлог бити предлог УО или 



појединца. За ову надокнаду нема могућности у тренутној финансијској структури ВКС, 
обзиром да је лоша наплата надокнаде за чланарину и лиценцу у 2011. години. 
Председник и Председник УО ВКС од месечне накнаде коју примају, плаћају трошкове 
који укључују трошкове горива, путарина, рачуна за телефон итд. и да, осим тога, немају 
испостављене рачуне према ВКС, што се може видети из финансијског извештаја за 2011. 
годину.Мишљење Грге Тиквицког је да председници  добијају месечну надокнаду према 
горе наведеном, а да не треба изгубити из вида да остали чланови УО добијају дневницу и 
новац за трошкове путовања за сваку седницу УО. Одлучено је да се ово поново разматра 
на следећој седници УО, када буду присутни сви чланови УО. 
Јадранка Тијанић је изнела иницијативу Надзорног одбора ВКС да Скупштини треба 
предложити измену Правилника о Надзорном одбору именовањем заменика председника 
Надзорног одбора, који би мењао председника у његовом одсуству. 
Радош Раилић је указао да треба размислити о промени Дисциплинско етичког 
правилника у делу који се односи на санкције због неплаћања накнаде за чланарину и 
лиценцу. 
 
Извештаје о годишњем раду изнели су Председник УО Радош Раилић и Председница 
Стручног одбора Радмила Ресановић. 
Радош Раилић је нагласио да је УО ВКС између две скупштине одржао седам седница на 
којима је разматрао актуелне проблеме ветеринарске службе. У јесен 2011. године 
Председник ВКС и УО су, заједно са представницима Управе за ветерину, посетили 
регионалне одборе Србије, а извештаји и одлуке са ових састанака ће бити у прилогу 
материјала за скупштину. Ове активности УО ВКС је обављао у складу са постојећом 
нормативним актима Коморе и Закону о ветеринарству. 
Представљајући рад Стручног одбора у 2011. години, Радмила Ресановић је известила да 
је одржано 18 едукација по регионалним одборима у оквиру Програмираног усавршавања 
ветеринара ВКС. Едукације су се одржале према старом Правилнику о стручном 
усавршавању, јер на нови Правилник, који је усвојен на Скупштини ВКС 2011. године, 
још увек није добијена сагласност од стране Министарства трговине, пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. Оцењивање других скупова је такође извршено према старом 
Правилнику. По добијању новог Правилника, одржаће се и договорена Едукација 
едукатора, на којој ће се предавачима указати на методологију подучавања одраслих. 
Радмила Ресановић је УО ВКС изнела и проблематику везану за постојање ветеринарских 
виших школа, обзиром да оне нису дефинисане Законом о ветеринарству. Национална 
служба за запошљавање има проблем са кадром који завршава ове школе, јер их не 
препознају у квалификацији занимања.  Члан УО Зоран Маринковић је рекао да је Управа 
за ветерину послала предлог Министру МТПШВ да се размотре питања у вези Факултета 
ветеринарске медицине, виших  и средњих школа, обзиром на текуће проблеме везане за 
број ветеринарског кадра. 
Радмила Ресановић је даље изнела да су остварени контакти са Лекарском комором у 
смислу препознавања едукативних скупова од стране обе коморе, где је утврђено да 
Лекарска комора није за њих надлежна, већ Српско лекарско друштво. Стручни одбор 
ВКС ће у наредном периоду наставити сарадњу како би се дефинисали ставови о 
евентуалним ангажовањима лекара у форми протокола, као и организацији скупова са 
темама од заједничког интереса. 
Стручни одбор ће припремити предлог услова за обнављање лиценци колега који не скупе 
довољан број бодова. 
У припреми су протоколи за обављање ветеринарске делатности (анестезија, еутаназија 
итд.) који не би били обавезујући, већ препоручени. Они би помогли колегама у смислу 
успостављања правила рада, а тиме и заштитили од могуће грешке. Веома је важно 
дефинисати и одређене процедуре у раду, што би у многоме олакшало рад ветеринарима. 



Обзиром да, према одлуци УО ВКС, регионалним одборима који нису измирили 80% 
накнаде за чланарину закључно са 2011. годином, неће бити омогућено одржавање 
бесплатних едукација до измирења, едукације се могу одржати само уколико РО плате 
предавача из својих средстава. Питање је било колико у том случају треба платити 
предавача уколико РО захтева да дође један предавач и предаје четири сата. Закључено је 
да препорука РО буде да се један сат предавања плати 10.000,00 динара. 
 
Предложени дневни ред је једногласно усвојен са могућношћу да се до Скупштине још 
допуњује. 
 
Ад.3.   Радош Раилић је размотрио Финансијски извештај ВКС за 2011. годину. Негативно 
пословање је условљено великим делом због лоше наплате накнаде за чланарину и 
лиценцу, осим тога и смањеним приходом од продаје образаца због пада броја животиња у 
Србији. Остали приходи и расходи се у оквиру планираних.  
У планирању финансија за 2012. годину разматрала су се питања везана за Ветеринарски 
гласник, обзиром да ВКС финансира 50% материјалних трошкова не рачунајући рад 
стручне службе ВКС. Разговарано је и о будућој сарадњи са адвокатом Зораном 
Мирковићем. О овим питањима ће се одлучивати у наредном периоду. 
Одлучено је да се у 2012. години укине накнада за одржавање сајта Коморе колеги 
Драгану Шеви, за шта постоји његова сагласност. Договорено је да настави са 
одржавањем сајта, а ВКС ће га ослободити обавезе плаћања накнаде за чланарину и 
лиценцу у том периоду. 
Члан УО Зоран Маринковић се сложио са предлогом да се начелницима инспекција 
округа доставе спискови колега који раде без лиценце, након чега ће инспектори 
извршити контролу. 
Коначан Финансијки план за 2012. годину ће бити припремљен за следећу седницу 
Управног одбора. 
 
Ад.4. УО је донео одлуку да се у Препоручени ценовник ветеринарских услуга ВКС 
унесу нове шифре које се односе на спровођење контроле здравственог статуса газдинства 
и активног надзора.  
Нове шифре су: 
 12070  -  Ванредни активни надзор за који нису обезбеђена буџетска средства 

12080  -  Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка 
(копитари и говеда) 

 12081 - Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка  
  (телад, ждребад, свиње, овце и козе) 

12082 - Утврђивање здравственог статуса животиње код одласка – доласка (прасад, 
јагњад, јарад) 

 12083 - Утврђивање здравственог статуса живине код одласка – доласка 
 12084 - Утврђивање здравственог статуса пчела код одласка – доласка 
 
Ад.5. У дискусији о Правилнику о струковном надзору Зоран Маринковић је сугерисао 
да  чланом 4. треба дефинисати годишњи план надзора. Предлог је да постоји редован 
надзор по годишњем плану и ванредни, који би се обавио по пријави или другој 
примећеној неправилности у раду (нпр. непоседовање лиценце). Члан 5. овог правилника 
се односи на Комисију, која ће, према сугестијама Маринковића, у свом саставу имати три 
или више чланова и коју ће чинити представник УО ВКС, председник РО и представник 
РО у Етичком комитету.  



УО је донео једногласну одлуку да се Правилник о струковном надзору усваја са 
предложеним изменама, који ће бити достављен Правној служби Министарстава трговине, 
пољопривреде, шумарства и водопривреде на сагласност. 
  
Ад.6. Стручни сарадник ВКС, Сандра Дилкић, известила је УО ВКС о разлозима 
неуспеха ИПА пројекта са Бугарском. ВКС није аплицирала за овај пројекат јер партнер 
из Бугарске није доставио договорену потребну документацију. 
Обзиром да је недавно расписан нови конкурс за ИПА пројекат прекограничне сарадње са 
Мађарском, УО ВКС је једногласно донео одлуку да ВКС приступи припреми 
докуметације за апликацију за овај пројекат. Стручна служба ВКС ће у наредном периоду 
контактирати Ветеринарску комору Мађарске и договорити заједничке састанке, 
одређивање партнера и остале неопходне активности најкасније до 30.05.2012. године 
када је рок за предају предлога пројекта, а о чему ће УО ВКС бити редовно обавештаван.
  
Ад.7. Разно: 

а)  Секретар ВКС, Јадранка Тијанић, обавестила је УО о пристиглим рачунима за 
чланство у WVA и FVE. УО је једногласно донео одлуку да се накнада за чланарину плати. 
 б)  УО је овластио адвоката Зорана Мирковића да се обрати Привредној комори 
Србије за званично мишљење о проблему који имају поједине колеге, а који се односи на 
захтев Привредне коморе Србије за плаћање чланарине Привредној комори, јер плаћају 
чланарину ВКС, као својој струковној организацији. 
 в)  Председник Студентског парламента ФВМ у Београду, Милан Марковић, 
послао је молбу за финасијску помоћ за учествовању на ИВСА Конгресу у Норвешкој. УО 
је донео одлуку да због финансијског стања Коморе не може поржати ово путовање. 
 г)  Поводом смрти колеге Јухас Габора из Сенте, УО је верификовао одлуку да се 
породици преминулог колеге исплати једнократна новчана помоћ у висини просечне 
бруто зараде у Републици Србији. 
 д)  Велибор Кујача из Новог Сада је затражио мишљење УО у вези његовог статуса 
након повратка из Немачке у коју иде да ради као ветеринар. УО је донео одлуку да 
колеги до повратка из Немачке мирују статус, а да се по повратку са рада обрати са 
документацијом и доказима о обављеној ветеринарској делатности, након чега ће се 
накнадно одлучивати. 
 ђ)  Члан УО, Саша Стокић, поставио је питање у вези рада лекара у Зоолошком 
врту и става ВКС према томе. Председник ВКС, Грго Тиквицки, обавестио је УО о 
недавној посети Лекарској комори, на коме је разговарано о тој и осталим темама. На том 
састанку је закључено да Лекарска комора нема механизме да санкционише нелегални рад 
лекара у Зоо-врту, тј. да њихов закон не препознаје појам “надриветеринарство”. 
Договорено је да се ВКС обрати Министру здравља по том питању, као и да се чланак о 
томе напише за “Гласник” Лекарске коморе Србије; 
 е)  Саша Стокић је обавестио УО о недавно одржаној трибини у Дому омладине у 
Београду на тему одговорног власништва према кућним љубимцима. У оквиру трибине је 
представљен европски пројекат “Плави пас” који се бави превенцијом уједа деце од 
стране паса. Обзиром да ВКС, као струковно удружење ветеринара, ради на унапређењу 
струке и подржава позитивне активности својих чланова, а уважавајући чињеницу да је 
образовање о заједничком животу људи и животиња потребно спроводити од најранијег 
узраста, УО је донео одлуку да ВКС подржи пројекат “Плави пас”.  
 
Седница је завршена у  13,30 часова. 
       Записник водила          Записник оверава 
    Секретар ВКС                     Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.,с.р.           Радош Раилић, др вет.мед., с.р. 



 
 
 
 


