
Записник 
 
 
са  43. седнице Управног одбора ВКС одржане 22. децембра 2011. године у просторијама Ветеринарске 
коморе Србије са почетком у 12,00 часова. 
 
У раду седнице учествовали:  
Председник: УО Радош Раилић; 
Чланови:  Весна Вулетић, Зоран Рашић и Саша Стокић.  
Због службене спречености седници није присуствовао члан УО Зоран Маринковић. 
Чланови УО Миленко Перић и Снежана Цуцуровић оправдали су своје одсуство неодложним, 
претходно преузетим пословима. 
У раду седнице учествовали су позвани представник Коморе у WVA Зоран Катринка, председник ВКС 
Грго Тиквицки, секретар Јадранка Тијанић и стручни сарадници ВКС Жолт Кало и Сандра Дилкић. 
 
Председник УО Радош Раилић је предложио да се дневни ред прошири тачком „Упућивање дописа 
Управи за ветерину у вези Решења инспекције о забрани обављања ДДД у Моравичком и Рашком 
округу“ и изложи као тачка 4. дневног реда. 
Предлог је једноласно прихваћен и седница се одвијала према следећем  дневном реду: 
 
  

ДНЕВНИ РЕД 
 

 
1. Усвајање записника са седнице Управног одбора ВКС одржане 10.11.2011. године; 
2. Извештај о посети председника и непосредног претходног председника WVA 13-16.12.2011. 

године; 
3. Разматрање предлога учлањења у Евро-Арапску ветеринарску организацију; 
4. Упућивање дописа Управи за ветерину у вези решења инспекције о забрани обављања ДДД у 

Моравичком и Рашком округу; 
5.   Разно 
 
 

Ад. 1.   Записник са седнице Управног одбора од 10.11.2011. године усвојен је једногласно. 
              
Ад.2.   У периоду од 13-16.12.2011. године у  посети Ветеринарске коморе Србије били су представници 
Светске ветеринарске асоцијације (WVA), председник Фаузи Кехрид (Faouzi Kechrid) и непосредни 
претходни председник Тјерд Јорна (Tjeerd Jornа).  

Представник ВКС у WVA, Зоран Катринка, изразио је задовољство због доласка представника  
WVA. Њихова посета је била резултат разговора вођених током 2011. године, као и званичног писменог 
позива од стране ВКС почетком децембра 2011. године. Током посете, са гостима су вођени 
конструктивни разговори у вези стања у ветеринарској служби Србије, разматрани су текући  проблеми 
који су, према констатацији гостију, специфични за наше подручје, али су многи и заједнички свим 
ветеринарским службама у свету. Гости су током посете изразили велико задовољство због начина 
организације свог боравка у Београду, посетe ВКС, посетe ВС „Ветеринар“ и градоначелнику Суботице, 
а посебно задовољство је изражено поводом састанка са министром трговине, пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Душаном Петровићем. На састанку са Министром, представници WVA су 
постављали питања у вези рада наше службе, али и давали предлоге и могућа решења за отворена 
питања организације. Предлог Министру МТПШВ је био да се Србија, као члан OIE-а, подвргне 
стручним анализама стања у ветеринарској служби. То подразумева да Директор Управе за ветерину 
поднесе захтеве OIE-у за тзв. „PVA“ и „PVA-gap“ анализе, уз одобрење Министра МТПШВ. „PVA“ 
анализа представља перформансе ветеринарског система, док „PVA-gap“ анализа представља 
установљавање разлика између постојећег стања и стања какво би требало да буде. Ове анализе 
обављају стручњаци OIE-а, а циљ је дефинисање слабих тачака у ветеринарској служби. Након  анализе 



OIE шаље извештај у коме предлаже начине за решавање проблема по међународним стандардима. У 
колико га Влада прихвати постаје јавни документ. У том случају OIE доставља извештај донаторима 
који се налазе у оквиру фондова OIE-а, као и придруженим фондовима OIE-а, фондовима FAO-а и 
другим светским фондовима и формирају се тзв. „Твининг“ пројекти између управа, комора, факултета, 
лабораторија Србије и других земаља. Министар је изразио посебно интересовање за ову тематику и 
рекао да ће Србија поднети захтев за предложене анализе.  

Министар се сложио са представницима Светске ветеринарске асоцијације да је ветеринарска 
служба јавно и глобално добро, што је и званичан став WVA, WHO, OIE, UNESCO-a и да се ова 
дефиниција мора унети у Закон о ветеринарству, као и у друге законе, чиме би се допринело 
побољшању позиције наше службе, унапређењу рада свих колега, као и њиховој заштити. Представници 
WVA  су подсетили да се Србија, као чланица OIE-а, обавезала да ће ово уврстити у своју легислативу. 

Представници WVA су указали на проблематику недостатка ветеринарског кадра у свету, а 
посебно за рад са великим животињама. Представили су Комори могућност да се у будућности један 
број лиценцираних колега ангажује на раду у Африци, о чему ће се накнадно разговарати. 

Зоран Катринка се захвалио свим члановима ВКС који су учествовали у организацији гостовања 
представника WVA, као и стручној служби на ангажовању, наглашавајући важност овог догађаја. 

Извештај Зорана Катринке усвојен је једногласно. 
Управни одбор је прихватио предлог Председника УО Радоша Раилића, да се упути допис 

Министру о свему договореном на састанку са представницима WVA, као и предлог измене члана 4. 
Закона о ветеринарству, где би се ветеринарска служба дефинисала као делатност од стратешког значаја 
за Републику и делатност од општег интереса, са образложењем и нагласком на добробит за нашу 
струку.  Копију овог дописа треба доставити директору Управе за ветерину, Зорану Мићовићу. 

Поднет је и усвојен финансијски извештај трошкова боравка представника WVA у износу од 
413.538,00 динара.  

Донесене су одлуке да се Оливери Пешут и Зорану Катринки исплате накнаде за превођење 
током боравка гостију у износу од 2000 динара по сату и одобрено финансирање штампања чланка о 
боравку представника WVA у часопису „Агробизнис“. 
 
Ад. 3.  Приликом гостовања, председник WVA, Фаузи Кехрид, је изразио жељу да Ветеринарска комора 
Србије буде чланица Евро-Арапске ветеринарске асоцијације (EAVA) и предложио да ВКС поднесе 
захтев за учлањење у ову организацију. Зоран Катринка је представио статут и структуру EAVA-e, у 
којој се тренутно налази 20 држава чланица, а  господин Кехрид је председник и ове асоцијације. Прве 
године би чланарина била бесплатна, а сваке следеће око три стотине долара годишње. За ВКС и њене 
чланове би чланство у EAVA-и било од вишеструке користи. Следећи Конгрес EAVA-е ће бити у априлу 
2012. године и представници ВКС су позвани да присуствују и активно учествују на њему. Осим овог, 
упућен је усмени позив Ветеринарској комори Србије да већи број чланова ВКС посети Тунис у циљу 
размене искустава и могућности запошљавања наших стручњака. 
 Управни одбор донео је једногласну одлуку да ВКС поднесе захтев за учлањење у Евро-Арапску 
ветеринарску асоцијацију. 
 
Ад. 4.   Председник УО Радош Раилић, је изложио проблем у вези обављања ДДД у Моравичком и 
Рашком округу. 

Редовном контролом Републичке ветеринарске инспекције на територији Моравичког и Рашког 
округа, у новембру и децембру 2011. године, констатовано је да ветеринарске организације које се баве 
пословима ДДД не испуњавају услове из Правилника о условима које морају да испуњавају 
организације удруженог рада за вршење послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Сл.лист 
СФРЈ“ бр.22 /80 и 22/89), а у смислу инструкције о регистрацији објеката за обављање наведених 
послова које је издала Управа за ветерину, на основу чега је ветеринарским организацијама издато 
решење о забрани обављања послова ДДД. 

Захтев Моравичког и Рашког РО Ветеринарској комори Србије је да  Управни одбор Коморе 
упути предлог Директору Управе за ветерину да обуставе или измене решења издата свим 
ветеринарским организацијама на територији ова два округа, односно да се издата решења преиначе, 
како би се ветеринарским организацијама оставила могућност за њихово извршење у року од 5 месеци. 
На овај начин оставило би се довољно времена да свој рад у обављању послова ДДД ускладе са 



Правилником о условима које морају да испуњавају организације удруженог рада за вршење послова 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Сл.лист СФРЈ“ бр. 22/80 и 22/89). 

Истакао је да представници ВКС већ пет година траже израду нових правилника у складу са 
Законом о ветринарству („Сл.гласник“ 91/2005), а израда спорног Правилника се, по сазнањима ВКС, 
приводи крају. Пошто ће ускоро бити потребно да се ветеринарске организације ускладе са новим 
Правилником, Управни одбор је мишљења да је усклађивање са старим непотребно. 

Управни одбор донео је једногласну одлуку да ВКС поднесе предлог Управи за ветерину у вези 
измене или обуставе решења о забрани обављања ДДД у Моравичком и Рашком округу. 

 
Ад. 5. Разно: 
а) У складу са закључцима са састанака одржаним у току октобра на РО ВКС, одлучено је да се састанак 
са председницима РО одржи у другој половини јануара 2012. године, након што се заврши израда 
Ветеринарског радног дневника. Састанку ће присуствовати председници РО, УО ВКС и представници 
Управе за ветерину. 
 
б) Ветеринарски радни дневник ће бити подељен свим члановима ВКС који су редовно измирили 
обавезу плаћања чланарине закључно са 2010. годином. Радни дневник ће у уводном делу садржати 
обраћање Председника ВКС, основна нормативна акта ВКС, као и податке о институтима и другим 
организацијама важним за ветеринарску струку. 
 
в) Разматран је захтев колегинице која ради у Министарству за заштиту животне средине и просторног 
планирања да УО ВКС размотри да ли јој је за добијање лиценце потребан положен стручни испит за 
ветеринаре, обзиром да она већ поседује стручни испит за рад у органима државне управе. Одлучено је 
да колегиница пошаље своју документацију Комори, која ће на основу тога затражити званично 
тумачење Правне службе Министарства. 
 
г)  На основу одлуке УО од 14.07.2011. године и предлога Комисије за пријем стручног сарадника,  
Сандра Дилкић ће почети са радом од 01.01.2012. године као стручни сарадник. Уговор се прави на 
одређено време од три месеца. Управни одбор није прихватио предлог председника Коморе да се 
Сандри Дилкић за ангажовање у ВКС у периоду септембар-децембар 2011. године исплати финансијска 
надокнада, како се не би одступило од планираног финансијског плана ( 3 гласа «за», 2 «уздржана»).  
 
д)  Жолт Кало је представио одлуку Етичког комитета поводом случаја бр. 181.11 („Рума“). ЕК је донео 
одлуку да се не изјашњава до коначне одлуке суда, тј. док одлука суда не постане правоснажна. 
Управни одбор прихватио је једногласно одлуку ЕК. 
 
ђ) На основу члана 4. тачка 25. Статута ВКС, Управни одбор ВКС донео је једногласну одлуку да се 
породици преминулог колеге  Мирка Бомештара из Оџака уплати једнократна помоћ у висини просечне 
бруто зараде у Републици Србији. 
 
е) Управни одбор прихватио је да се за летњи семестар 2012. године штампа ново издање „Практикума 
из ботанике“ у тиражу од 500 примерака. 
 
 
Седница је завршена у  14,30 часова. 
 
       Записник водила        Записник оверава 
    Секретар ВКС                     Председник Управног одбора 
Јадранка Тијанић, др. вет.,с.р.           Радош Раилић, др вет.мед., с.р. 
 
 
 
 
 


