
Записник 
 
 

са  56. седнице Управног одбора ВКС одржане 11. јула 2013. 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, Зоран Рашић, Божидар Милић, Миленко 
Перић и Зоран Маринковић.  
У раду седнице учествовали су председник ВКС Грго Тиквицки, председник РО 
Београд III Војислав Илић и секретар Коморе Кало Жолт .  
 
Допуна дневног реда је усвојена. На предлог Зорана Рашића допуњен је дневни 
ред са тачком 6. А) Реализација одлука са седме редовне Скупштине ВКС.   

 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

 
1. Усвајање записника са 55. седнице Управног одбора ВКС одржане 

22.05.2013. године; 
2. Одлука о именовању представника ВКС и одређивање финансијских 

средстава за учешће на „19. Европском Конгресу FEСAVA- Дублин 2-5 

октобра „ ; 

3. Избор чланова, одређивање финансијских средстава и критеријума за 

„24. Саветовање- Златибор“; 

4. Разматрање пристиглих молби и захтева Управном одбор; 

5. Одлуке : 

А)  Одлука за исплату отпремнине Анке Вулетић; 

Б)  Одлука за набавку клима уређаја у просторијама ВКС; 

Ц)  Одлука о набавци лаптопа за потребе ВКС; 

Д) Одлука да се породици рано преминулог колеге Рушак Јожефа из 

Аде, уплати једнократна помоћ у висини  просечне бруто зараде у 

Републици Србији; 

Е) Одлука о именовању Зорана Катринке као представника ВКС на 

глобалној Конференцији ОИЕ у Бразилу од 4-6 децембра; 

Ф) Одлука о достављaњу Управи за ветерину списак колега који не 

поседују лиценцу за обављање ветеринарске делатности; 

6. Разно; 

А)   Реализација одлука са седме редовне Скупштине ВКС. 

 

 

Ад. 1. Усвајање записника са 55. седнице Управног одбора ВКС одржане 
22.05.2013. године; 

 
Записник са 55. седнице Управног одбора ВКС одржане 22.05.2013. године 

једногласно је усвојен. 



Ад. 2. Одлука о именовању представника ВКС и одређивање 

финансијских средстава за учешће на „19. Европском Конгресу FEСAVA- 

Дублин 2-5 октобра „ ;  

 

У свом излагању потпредседник УО Коморе Саша Стокић је образложио да 

је у питању Конгрес удружења ветеринара мале праксе који се одржава у Даблину 

и да би било корисно да ВКС именује једног или два представника који ће 

учествовати на Конгресу. Котизација се плаћа у износу од 265 евра, као виза 70, а 

смештај око 80 евра по ноћењу и авио карта. Укупни трошкови боравка на 

Конгресу једног представника су око 1000 евра. Донета је одлука да се за 

покривање трошкова једног делегата испред ВКС издвоји износ од 120.000 динара 

и да ће Саша Стокић који је представник мале праксе у УО ВКС, као 

представљати ВКС на 19. Европском Конгресу FEСAVA- у Дублин од 2-5 октобра. 

 

 

Ад. 3. Избор чланова, одређивање финансијских средстава и 

критеријума за „24. Саветовање- Златибор“; 

 

У радном делу на 24. Саветовању - Златибор, Управни одбор је одредио да 

ће ВКС представљати до 8 чланова. Именовао 2 члана Стручног одбора ( Сава 

Лазић и Милош Петровић) који ће учествовати у презентацији и излагању на тему 

едукација ветеринара и улога ВКС, а све у циљу промовисање струке и Коморе. 

ВКС ће још представљати и 3 члана УО (Весна Вулетић, Божидар Милић и Зоран 

Маринковић) као и један представник средњих ветеринарских школа. Одлучено је 

да за све представнике буде уплаћена котизација, као и сви трошкови боравка 

представника ВКС на 24. Саветовању - Златибор 2013, и да то буде вид пружања 

финансијске подршке. 

 
Ад. 5   Одлуке : 

А)  Одлука за исплату отпремнине Анке Вулетић; 

Б)  Одлука за набавку клима уређаја у просторијама ВКС; 

Ц)  Одлука о набавци лаптопа за потребе ВКС; 

Д) Одлука да се породици рано преминулог колеге Рушак Јожефа из 

Аде, уплати једнократна помоћ у висини  просечне бруто зараде у 

Републици Србији; 

Е) Одлука о именовању Зорана Катринке као представника ВКС на 

глобалној Конференцији ОИЕ у Бразилу од 4-6 децембра; 

 Ф) Одлука о достављaњу Управи за ветерину списак колега који не 

поседују лиценцу за обављање ветеринарске делатности 

 

Донете одлуке: 

 

А) -  једногласно је донета одлука да се исплати отпремнина за Анку Вулетић; 

Б) -  једногласно је донета одлука о набавци клима уређаја за просторије ВКС; 



Ц)-   једногласно је донета одлука о набвци лаптопа за потребе ВКС; 

Д)- Једногласна одлука да се породици рано преминулог колеге Рушак Јожеф из 

Аде, уплати једнократна помоћ  у висини  просечне бруто зараде у РС.     

Е)- Донета је одлука о именовању Зорана Катринке као представника ВКС на 

глобалној Конференцији ОИЕ у Бразилу од 4-6 децембра; 

Ф)- Донета је одлука о достављaњу Управи за ветерину списак колега који не 

поседују лиценцу за обављање ветеринарске делатности, као колеге који нису 

продужили постојеће лиценце; 

 

Ад. 6.  Разно; 

 

А) Реализација одлука са седме редовне Скупштине ВКС; 

 

 Председник РО Београд III је поставио питање зашто Комора није званично 

обавестила  све заинтеросавене стране о донетим одлукама са 7. Скупштине 

ВКС. Непосредно по завршетку 7. Скупштине,  консултован је правни заступник 

ВКС по том питању. Став адвоката је да се Статутом ВКС зна колики је минимум 

гласова неопходан да би се усвојила одлука са Скупштине ВКС, и да по 

завршеном јавном гласању сви чланови Скупштине као и заинтересоване стране 

знају исход донете одлуке . Повео се разговор о донетој одлуци са 7. Скупштине, 

тачка .15 дневног реда , где гласањем није прихваћена жалба на одлуку УО. 

Речено је на састанку да УО по Статуту ВКС  нема механизам да се изјашњава по 

донетим одлукама Етичког комитета. Другa ствар је лично мишљење и став везан 

за донету одлуку ЕК и за писмо написано од стране Александра Спасовића где се 

доводи у питање знање, звање и стручност неког ко је признат као стручњак од 

стране Кембриџ-а у одређеној области. На излагање Војислава Илића Саша 

Стокић је рекао  да Комора све што има са ФВМ из Београда а везано је за 

сарадњу између 2 институције, договара и преговара са Деканом и Продеканом 

Факултета и да је то једна прича, а да се ствари везане за РО Београд III уређују и 

преговарају са председником тог РО тј; Војиславом Илићем , и да те две ствари не 

треба мешати. За сваког ко сматра да је оштећен или повређен, најбоље је да 

покрене поступак пред  редовним судом. Божидар Милић је нагласио да се не 

износи суштина проблема између луксузне праксе из Београда и клинике са ФВМ, 

а то су паре. Све остало на ту тему је замајавање око споредних ствари. 

Одлучено је да се провери у Статуту ВКС, да ли је Комора била у обавези да 

обавести заинтерсоване стране о донетим одлукама са Скупштине ВКС, и да се 

сходно томе поступи. 

 

Ад. 4.  Разматрање пристиглих молби и захтева Управном одбор 

 

 доноси следеће одлуке: 

 

А) Уважавајући тешку ситуацију настала због настали здраствених проблема  да 

се омогући продужавање лиценце Маји Мандић. 

 



Б) Да се Драгиши Павићу, број лиценце (0630) омогући услов за продужавање 

лиценце јер из оправданих разлога није био у могућности  да стекне бодовни 

услов за продужавање лиценце. 

 

Ц) Да се Гавриловић Александри , број лиценце (1872) омогући услов за 

продужавање лиценце јер из оправданих разлога није била у могућности  да 

стекне бодовни услов за продужавање лиценце. 

 

Д)  Да се Симовић Звонимиру, број лиценце (1814) омогући услов за продужавање 

лиценце јер из оправданих разлога није био у могућности  да стекне бодовни 

услов за продужавање лиценце. 

 

Е)  Да се Стојадину Драгићевићу, број лиценце (0621) омогући услов за 

продужавање лиценце јер из оправданих разлога није био у могућности  да стекне 

бодовни услов за продужавање лиценце. 

 

Ф)  Да се Владисављевић Томиславу, број лиценце (0529) омогући услов за 

продужавање лиценце јер из оправданих разлога није био у могућности  да стекне 

бодовни услов за продужавање лиценце. 

 

Г)  Да се Срђан М. Ђорђевић из Прокупља , број лиценце (1610) ослободи обавезе 

плаћања чланарине у укупном износу од 11.100 динара. 

 

И)  Да се финансијски помогне, тако што ће Комора да уплати накнаду за путне 

трошкове за одлазак Доц. Душана Мишића на Светску Конференцију 

Микробиолага у Копенхаген,  4-7 новембра.   

 

 

 
 
 
Седница је завршена у  13,00 часова. 
         
     Записник водио                       Записник оверава 
      Секретар ВКС                                   Председник Управног одбора              
Жолт Кало, др вет ,с.р.                               Радош Раилић, др вет, с.р. 
 


