
ЗАПИСНИК 

 

са 7. седнице Управног одбора Ветеринарске коморе Србије одржане 10. октобра 

2007. године у Ветеринарској комори Србије. 

У раду седнице учествовали: 

Председник Управног одбора: Радош Раилић; 

Чланови: Ненад Милојковић, Грго Тиквицки, Саша Стокић и Јелица Узелац. 

Седници су присуствовали Зоран Рашић и Јадранка Тијанић. 

Седници због годишњег одмора није присуствовао потпредседник УО Нестор 

Бабин и Бранка Видић која је одсуство оправдала неодложним пословима. 

Председник Управног одбора Р.Раилић отворио је седницу и предложио да се на 

седници расправља о припреми за Скупштину Коморе. 

Ненад Миојковић предложио је да се дневни ред допуни тачком: Разматрање 

иницијативе  УВМПС поводом акције вакцинације против беснила. 

Предлог је прихваћен и седница је разматрала 

 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са седнице од 13. септембра 2007. године; 

2. Припрема Скупштине ветеринарске коморе Србије; 
3. Разматрање иницијативе  УВМПС поводом акције вакцинације против 

беснила. 

4. Разно. 
 

Ад. 1. Предлог записника од 13. септембра 2007. је усвојен без примедби.. 

 

Ад.2. Предсдник Коморе обавестио је УО да су комплетни материјали свим 

члановима Скупштине (164) отишли 28. септембра. Предложио је да Управни 

одбор, према дневном реду Скупштине, на овој седници уради кратак преглед свих 

тачака дневног реда предвиђеног за Скупштину.  Неки Регионални одбори одржали 

су у склопу припрема за Скупштину, скупштине или седнице управних одбора, и 

доставили примедбе и сугестије за измене и допуне дневног реда. 

Управни одбор је прихватио предлог и у наставку је разматрана свака тачка 

дневног реда. 

1., 2, 3. Колубарски РО доставио је одлуку о замени представника у Скупштини, 

колеге Радована Пушића због болести и верификацију мандата Божидару Милићу. 

У тачки 2. потребно је да Скупштина констатује мандат Јелици Узелац, 

представнику Министарства у Управном одбору. У тачки 3. верификоват ће се 

мандат изабраним председницима РО који нису били чланови Скупштине (11 од 

укупно 164 представника). 

4. Констатована је грешка у штампаним материјалима. Недостаје текст Записника 

са Оснивачке скупштине од тачке 8. Свим члановима код регистрације треба дати 

остатак текста. 5. Пословник о раду Скупштине је прихваћен. 

6. и 7. На Извештај о раду председника Коморе између две Скупштине и Извештај 

о раду Управног одбора није било примедби. Председник УО је образложио да је 

сматрао за потребним да се представници у Скупштини детаљније обавесте о раду 



УО и да је због тога тражио да се уз Извештај приложе записници свих седница 

УО. 

8. Председник УО тражио је објашњење зашто у Извештају Надзорног одбора стоји 

да у раду органа и тела Коморе “нису констатоване веће неправилности”. Да ли то 

знаћи да је било већих, а ако је било мањих, које су то? Председник НО је подсетио 

на седницу од 28. новембра 2006. када је НО упозорио да седница није регуларна 

јер није дата сагласност на Статут.  

9 и 10. На ове тачке није било примедби. 

11. На Правилник о стручном усавршавању основна примедба је на сам назив, који 

се не слаже са оним из Статута и зато амандманима на Скупштини треба 

предложити да се промени део који се односи на овај Правилник у члану 15 и 

30.Статута. Стигло је још значајних примедби на овај Правилник и оне у виду 

амандмана треба да буду образложене на самој Скупштини. 

12 и 13. На Извештај о раду ЕК и предлог Правилника ЕК није било примедби. 

14. На Кодекс ветеринарско-медицинске етике дошле су примедбе које се односе 

на добробит животиња, оне такође на Скупштини треба да буду образложене. 

15. На Дисциплинско-етички правилник стигло је највише примедби. Дејан Катић 

је предложио да се ова тачка потпуно избаци из дневног реда јер, по његовом 

мишљењу, Кодекс и правилник нису у складу са Уставом и мањкави су у неким 

деловима. На жалост дошло је до потпуно непотребне лоше комуникације између 

председника ЕК и колеге Катића. УО је да замолио Ненада Милојковића да са 

колегама из ЕК разради део који се односи на градацију повреда Кодекса и допуни 

Правилник са делом који се односи на вођење дисциплинског поступка који 

потпуно недостаје у предлогу Правилника. Овим амандманима исправили би се 

недостаци и омогучило усвајање овог врло важног Правилника. 

16. На годишњи план активности Стручног одбора није било примедби. 

17. Финансијски план односи се на 2007. годину и треба имати у виду да је сада већ 

крај године, тако да Председник УО треба да буде спреман за потенциална питања. 

18. На предлог плана рада није било примедби и допуна. 

19. У оквиру тачке разно треба очекивати нове теме, али свакако ту треба убацити 

измене и допуне у Статуту ВКС. 

Разматран је сам ток седнице, технички детаљи регистрације, озвучења, ручка за 

све учеснике, исплате дневница и путних трошкова. Предложено је да се због 

обимног дневног реда дискусија ограничи на 5 минута, а да се као гости позову 

директор Управе, председник Одбора за пољопривреду Привредне коморе, 

председник СВД и председник Лекарске коморе. 

 

Ад.3. Управни одбор подржао је иницијативу Удружења ветеринара мале праксе да 

се Управи предложи да се акција бесплатног вакцинисања паса и мачака против 

беснила временски ограничи, како би се подржали власници лошијег материјалног 

стања, а неодговорни власници санкционисали. 

У склопу расправе о овом питању Управни одбор се сложио да Комора код Управе 

треба да иницира разговор о планираном Програму мера за 2008. годину. 

 

Ад. 4. Питања која се односе на Ценовник услуга у делу вештачког осемењавања 

или неких других мера које су значајне за локалну самоуправу морају бити врло 



јасно предочена одговарајућим структурама локалне самоуправе као нешто што је 

обавезујуће за све ветеринаре. 

Дилема око плађања чланарине за 2007. годину не треба да постоји. Скупштина 

Коморе донела је одлуку о висини чланарине за 2007. годину, а Закон о ветерини 

одредио да сви који се баве ветеринарском делатношћу имају обавезу да чланарину 

плаћају.  

 

Седница је завршена у 15,00 часова. 

 

Записник водила      Записник оверава 

Јадранка Тијанић         Радош Раилић 

 

 


